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คำำ�นำำ�

 “ธมฺฺมฺปท” หรืือ “ธรืรืมฺบท” เป็นคำำ�สอนขององคำ์สมฺเด็็จพรืะสัมฺมฺ�สัมฺพุทธเจ้� ปรื�กฏอยู่่�ในพรืะ
ไตรืปิฎกเล่�มฺท่� ๒๕ ขุททกนิก�ยู่ ในรื่ปคำ�ถ�ล่้วนๆ มฺ่ทั�งหมฺด็ ๔๒๓ คำ�ถ� ซึ่่�งคำำ�ด็ังกล่��วมฺ่คำว�มฺหมฺ�ยู่
ทั�งหมฺด็ ๖ คำว�มฺหมฺ�ยู่ ด็ังน่�
 ๑.  คำัมฺภี่รื์เป็นท่�ให้ทรื�บเญยู่ยู่ธรืรืมฺ ๕ ปรืะก�รื คำือ สังข�รื, วิก�รืรื่ป ๓, ล่ักขณรื่ป ๔, นิพพ�น 
แล่ะบัญญัติ 
 ๒. คำัมฺภี่รื์เป็นเคำรืื�องให้ทรื�บเญยู่ยู่ธรืรืมฺ ๕ ปรืะก�รื คำือ สังข�รื, วิก�รืรื่ป ๓, ล่ักขณรื่ป ๔, 
นิพพ�น แล่ะบัญญัติ 
 ๓. ส�วนของเญยู่ยู่ธรืรืมฺทั�งหล่�ยู่ของคำัมฺภี่รื์น่�มฺ่อยู่่�
 ๔. ส�วนของเญยู่ยู่ธรืรืมฺทั�งหล่�ยู่มฺ่อยู่่�ในคำัมฺภี่รื์น่�
 ๕. คำัมฺภี่รื์เป็นท่�ให้ทรื�บปรืิยู่ัติธรืรืมฺ
 ๖. คำัมฺภี่รื์เป็นเคำรืื�องให้ทรื�บปรืิยู่ัติธรืรืมฺ

 ส�วนคำำ�ว�� “ธมฺฺมฺปทฏฺกถ�” หรืือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�” แปล่ว�� คำำ�อธิบ�ยู่ธรืรืมฺบท โด็ยู่คำัมฺภี่รื์น่� 
ท��นอ�จ�รืยู่์นำ�พรืะคำ�ถ�แล่ะเคำ้�โคำรืงเนื�อเรืื�องมฺ�จ�กพรืะไตรืปิฎกแล่ะอรืรืถกถ�ในท่�ต��งๆ นำ�มฺ�เรื่ยู่บเรื่ยู่ง
เป็นเรืื�องรื�ว มฺ่บุคำคำล่ แล่ะสถ�นท่� ก�อนท่�จะมฺ�ถ่งคำ�ถ�หัวใจของเรืื�อง ทำ�ให้ผู้่้อ��นผู้่้ศึ่กษ�เข้�ใจเนื�อเรืื�อง
แล่ะธรืรืมฺะท่�พรืะพุทธองคำ์ทรืงตรืัสสั�งสอนได็้ อยู่��งน้อยู่ท่�สุด็ก็รืะด็ับคำุณธรืรืมฺศึ่ล่ธรืรืมฺ แต�ท��นใด็ท่�มฺ่พื�นฐ�น
ก�รืศึ่กษ�ทั�งไวยู่�กรืณ์บ�ล่่ใหญ�แล่ะพรืะอภีิธรืรืมฺมฺ�ก�อน ก็จะเป็นเหตุทำ�ให้เข้�ใจได็้ล่่กซึ่่�งยู่ิ�งข่�น หนังสือด็ัง
กล่��วจัด็อยู่่�หมฺวด็พรืะส่ตรื เป็นศึิล่ปะในก�รืด็ำ�เนินชี่วิตของทั�งภีิกษุ ภีิกษุณ่ อุบ�สก แล่ะอุบ�สิก� ว��ใน
อด็่ตเคำยู่ทำ�กรืรืมฺอะไรืไว้ แล่ะปัจจุบันทำ�กรืรืมฺอะไรื จ่งได็้รืับผู้ล่เชี�นนั�น

 หนังสือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�แปล่แล่ะสัมฺพันธ์” เล่�มฺน่� เป็นหนังสือท่�เอื�อปรืะโยู่ชีน์ให้แก�นักเรื่ยู่น
ใหมฺ�ท่�เรืิ�มฺฝึึกแปล่บ�ล่่ โด็ยู่มฺ่ปรืะโยู่คำบ�ล่่ท่�ตัด็ตกแต�งท่�สมฺบ่รืณ์ สำ�หรืับปัญห�ของนักเรื่ยู่นท่�เรืิ�มฺเรื่ยู่น
แปล่บ�ล่่ท่�ไมฺ�รื่้ว��จะต้องโยู่คำอะไรื ต้องเติมฺอะไรืเข้�มฺ� แล่ะใส�ไว้ตรืงไหน คำำ�ศึัพท์แต�ล่ะคำำ�แปล่ว��
อยู่��งไรืบ้�ง ส�วนนักเรื่ยู่นท่�แปล่มฺ�บ้�งแล่้ว จะเรืิ�มฺฝึึกสัมฺพันธ์ ก็มฺ่สัมฺพันธ์เป็นตัวอยู่��งไว้ให้ นักเรื่ยู่นท่�
ปรืะสงคำ์จะฝึึกแปล่โด็ยู่อรืรืถ ก็มฺ่แปล่เป็นตัวอยู่��งไว้เชี�นกัน นอกจ�กนั�น ถ้�ปรืะสงคำ์จะด็่ก�รืแยู่กธ�ตุ
ปัจจัยู่ของคำำ�ศึัพท์กิรืิยู่� (ทั�งกิรืิยู่�คำุมฺพ�กยู่์แล่ะกิรืิยู่�ในรืะหว��ง) ก็มฺ่อยู่่�ท้�ยู่เล่�มฺ ปรืะเด็็นท่�มฺักเป็นปัญห�
สำ�หรืับผู้่้ศึ่กษ�ท่�แปล่ศึัพท์มฺ�จ�กรื่ปวิเคำรื�ะห์ไมฺ�ว��จะเป็นกิตก์ สมฺ�ส หรืือตัทธิต ว��แปล่อยู่��งไรื ถ่ก

(ก)



ต้องตรืงต�มฺหล่ักไวยู่�กรืณ์หรืือไมฺ� ก็มฺ่วิเคำรื�ะห์ไว้ต�มฺหล่ักในคำัมฺภี่รื์ปทรื่ปสิทธิ ซึ่่�งอยู่่�ในกลุ่�มฺคำัมฺภี่รื์ของ 
ส�ยู่กัจจ�ยู่นไวยู่�กรืณ์ หรืือคำัมฺภี่รื์มฺ่ล่กัจจ�ยู่น์ แล่ะนำ�มฺ�จ�กแหล่�งอื�นๆ เชี�น ธมฺฺมฺปทฏฺกถ�คำ�ถ�โยู่ชีน�  
ธมฺฺมฺปทมฺห�ฏ่ก� แล่ะคำัมฺภี่รื์ธ�ตวัตถสังคำหะเป็นต้น

 ฉะนั�น หนังสือเล่�มฺน่� จ่งเหมฺ�ะสำ�หรืับผู้่้ศึ่กษ�ภี�ษ�บ�ล่่ทุกกลุ่�มฺ คำือ กลุ่�มฺใหมฺ�ท่�เรืิ�มฺเรื่ยู่นแปล่เบื�อง
ต้น โด็ยู่ได็้ตัด็ตกแต�งปรืะโยู่คำแล่ะแปล่ยู่กศึัพท์ให้ กลุ่�มฺกล่�งท่�เรืิ�มฺฝึึกสัมฺพันธ์แล่ะแปล่โด็ยู่อรืรืถ แล่ะท��นท่�
ได็้เรื่ยู่นมฺ�บ้�งแล่้ว ต้องก�รืทบทวนหรืือยู่ังมฺ่ข้อสงสัยู่ในปรืะเด็็นต��งๆ เชี�น ก�รืแยู่กธ�ตุปัจจัยู่ หรืือแมฺ้แต�
รื่ปวิเคำรื�ะห์ของศึัพท์กิตก์ สมฺ�ส หรืือตัทธิต

 จ่งหวังว�� หนังสือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�แปล่แล่ะสัมฺพันธ์” เล่�มฺน่� จะชี�วยู่อำ�นวยู่คำว�มฺสะด็วกในก�รื
ศึ่กษ�ภี�ษ�บ�ล่่ได็้บ้�ง ห�กจะมฺ่ข้อข�ด็ตกบกพรื�อง หรืือผู้ิด็พล่�ด็ปรืะก�รืใด็ เพรื�ะคำว�มฺด็้อยู่ปัญญ� หรืือ
ข�ด็สติสัมฺปชีัญญะในก�รืจัด็ทำ� ก็ขออภีัยู่แล่ะขอคำว�มฺเมฺตต�จ�กท��นผู้่้รื่้ทั�งหล่�ยู่ได็้โปรืด็ชี�วยู่ชี่�แนะ บอกข้อ
ผู้ิด็พล่�ด็ บกพรื�องต��งๆ ท่�มฺ่ปรื�กฏให้กรืะผู้มฺได็้รืับทรื�บ เพื�อนำ�ไปแก้ไขปรืับปรืุงในก�รืจัด็พิมฺพ์ในคำรืั�งต�อๆ 
ไป จะขอบพรืะคำุณเป็นอยู่��งส่ง แล่ะถือว��ได็้รื�วมฺกันทำ�บุญท่�เป็นธรืรืมฺท�นในก�รืจัด็ทำ�หนังสือเล่�มฺน่�ด็้วยู่กัน

 ขอให้ทุกท��นท่�มฺ่ส�วนรื�วมฺในก�รืจัด็ทำ�หนังสือเล่�มฺด็ังกล่��วน่�จนสำ�เรื็จลุ่ล่�วงด็้วยู่ด็่ จงเป็นผู้่้มฺ่ส�วน 
แห�งบุญใหญ�ท่�กรืะผู้มฺได็้กรืะทำ�แล่้วในคำรืั�งน่� แล่ะขอให้ทุกท��นจงได็้รืับปรืะโยู่ชีน์ทั�ง ๓ ปรืะก�รื กล่��วคำือ 
ปรืะโยู่ชีน์ในชี�ติน่� ปรืะโยู่ชีน์ในชี�ติหน้� แล่ะปรืะโยู่ชีน์อยู่��งยู่ิ�ง คำืออมฺตมฺห�นิพพ�น ซึ่่�งเป็นสันติสุข บรืมฺสุข
ด็้วยู่กันทุกท��นเทอญ

       พรืะมฺห�ธิติพงศึ์ อุตฺตมฺปญฺฺโญฺ
          ๑๐ มฺกรื�คำมฺ ๒๕๖๑
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คำ�ปร�รภ

 การปรารภของพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ)  
เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี ซึ่งต้องการจะหาคัมภีร์สัททาวิเสสและคัมภีร์อื่นๆ ซึ่งในยุคที่ท่าน
กำาลังศึกษาอยู่นั้น หาได้ยาก เพราะนักศึกษาที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ กว่าจะได้มาแต่ละคัมภีร์ 
แต่ละเล่มนั้น ลำาบากแสนเข็ญ ท่านได้อธิบายถึงความสำาคัญของคัมภีร์สัททาวิเสสและคัมภีร์อื่นๆ ว่า 
คำาสอนของพระพุทธเจ้าถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาของชาวมคธ ที่เรียกว่า “มาคธี” เป็นภาษาที่มีแบบแผน มี
รากศัพท์ ที่เกิดจากการสร้างคำาอย่างชัดเจน เรียกว่า “ไวยากรณ์” เมื่อนักศึกษาเข้าใจไวยากรณ์อย่างแจ่ม
แจ้งดีแล้ว ก็ย่อมจะเข้าใจคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง และไม่ผิดเพี้ยน

 เพื่อความดำารงคำาสอนของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นอยู่ยืนนาน จึงเล็งเห็นความสำาคัญ
ของคัมภีร์สัททาวิเสสต่างๆ เมื่อนักศึกษามีคัมภีร์ที่เข้าถึงได้ไม่ยาก สะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ ก็
จะมีอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องแสวงหาเหมือนกับตอนที่ท่านศึกษาอยู่ ประจวบเหมาะกับเมื่อ
ท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาที่วัดท่ามะโอ โดยมีท่านพระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ ธัมมาจริยะ  
อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จังหวัดลำาปาง ท่านมาเปิดสำานักเรียน เปิดสอนให้กับพุทธ-
บริษัท ศึกษาพระไตรปิฎก ได้เข้าใจอย่างไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในคำาสอน ท่านได้นำาคัมภีร์พื้นฐาน ๔ 
คัมภีร์ คือ ปทรูปสิทธิ คัมภีร์ไวยากรณ์ ๑ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เกี่ยวกับคำาศัพท์ ๑ คัมภีร์วุตโตทัย 
เกี่ยวกับกาพย์กลอน ๑ และคัมภีร์สุโพธาลังการ ประดับเสียงและอรรถ ๑ มาเป็นแบบเรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการที่จะศึกษาพระไตรปิฎก และในขณะเดียวกัน ก็ยังได้จัดพิมพ์คัมภีร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าสำาหรับครูและนักศึกษาขึ้นมาอีกหลายคัมภีร์

 มาบัดนี้ คัมภีร์เหล่านั้น บางคัมภีร์ก็เหลือน้อย บางคัมภีร์ก็หมดไปแล้ว ท่าพระมหาธิติพงศ์  
อุตฺตมปญฺโญ ท่านเคยศึกษาอยู่ที่วัดท่ามะโอมาหลายปี และมีความสามารถในการสั่งสมจดจำา นำามา
ถ่ายทอดจัดทำาเป็นหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาได้สะดวกในการศึกษาเล่าเรียนยิ่งขึ้น เพื่อความดำารงมั่นแห่ง
พระสัทธรรม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์คัมภีร์ต่างๆ ขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาตราบ
นานเท่านาน

      จิรำ  ติฏฺ€ตุ  สทฺธมฺโม

        แอนช์ เตชากิตติ์

(ค)



คำ�อนุโมทน�

 หนังสือธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ แบ่งเป็น ๓ เล่ม คือ เล่ม ๗, ๘, ๙ มีหลักใน

การจัดทำาเพื่ออนุเคราะห์ผู้เริ่มฝึกแปลบาลี โดยมีทั้งประโยคบาลีเดิม ประโยคตัดตกแต่ง แปลยกศัพท์ แปลโดย

อรรถ และสัมพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีการแสดงรูปวิเคราะห์ของศัพท์กิตก์ สมาส และตัทธิต และมีการแยกธาตุ

ปัจจัยของศัพท์กิริยาอาขยาตและกิตก์ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ศึกษาใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราช-

วชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ปรารภว่า

อยากให้ผู้สนใจศึกษาบาลี ได้มีหนังสือประกอบการเรียนที่เป็นประโยชน์ และได้เป็นสะพานบุญเชื่อมไปยังคุณโยม

แอนซ์ เตชากิตติ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์จำานวน ๒,๐๐๐ ชุด และเจ้าภาพอื่นๆ ร่วมจัดพิมพ์

อีก ๒,๐๐๐ ชุด รวมเป็น ๔,๐๐๐ ชุด

 ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงใคร่ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพ มีพระเดชพระคุณพระราช-

วชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) คุณโยมแอนช์ เตชากิตติ์ คุณโยมพัชธร กิตินุกูลศิลป์  

คุณอุ่นเรือน เทียมศักดิ์ รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ คุณอาภา ช่วงสุวนิช คุณดวงรัตน์ 

ช่วงสุวนิช และวัดสุทธาโภชน์เป็นต้น

 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องเอ่ยนาม คือ พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร 

พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ พระมหาเสกสิทธิ์ สารสุธี พระมหานนธวัช ชวนปญฺโญ สามเณรอ่อนสา เม่อมะนีสอน  

คุณวิไล สีสรรพ์ คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ และคุณมลฤดี สายสุด ผู้ตรวจทานต้นฉบัน นายปาลิต โชติเสน  

ผู้ออกแบบปกถวาย

 และที่สำาคัญ คือ พระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อดีตพระอาจารย์วัดท่ามะโอ พระอาจารย์ 

ภัททันตนันทเถระ พระอาจารย์มหาประวัติ ถาวรจิตฺโต โยมอาจารย์บุญถนอม นพโสภณ คุณโยมพ่อฟัก คุณโยม

แม่ปุ่น เข็มสันเทียะ คุณนวลมณี กาญจนพิบูลย์ คุณเพ็ญศรี บุญญรัตน์ คุณวิไล สีสรรพ์ คุณไตรรงค์ มาลา-

ภิรมย์ และผู้มีส่วนช่วยในการจัดทำาหนังสือธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ เล่ม ๓ นี้ ให้สำาเร็จลุล่วงทุกท่าน 

ขออำานาจบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำาในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาก

ภยันตราย และได้มีปัญญาทั้งโลกิยปัญญาและโลกุตรปัญญาด้วยกันทุกๆ ท่านเทอญ

      พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

(ฆ)



ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

	 หนังสือธัมมปทัฏฐกถา	หรือ	ธรรมบทอรรถกถา	เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่อง

มาจากพระไตรปิฎก	โดยเฉพาะพระคาถา	เป็นพระพุทธพจน์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	เล่มที่	

๒๕	ขุททกนิกาย	มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	มี	๒๖	วรรค	มี	๓๐๕	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑.	 ยมกวรรค	 มี	๑๔	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑

	 ๒.	 อัปปมาทวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๓.	 จิตตวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๔.	 ปุปผวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๕.	 พาลวรรค	 มี	๑๕	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๖.	 ปัณฑิตวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๗.	 อรหันตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๘.	 สหัสสวรรค	 มี	๑๔		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๙.	 ปาปวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๐.	 ทัณฑวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๑.	 ชราวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๒.	 อัตตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๓.	 โลกวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๔.	 พุทธวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๕.	 สุขวรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๖.	 ปิยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๗.	 โกธวรรค	 มี		๘		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๘.	 มลวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๑๙.	 ธัมมัฏฐวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๐.	 มัคควรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๑.	 ปกิณณกวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๒.	 นิรยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๓.	 นาควรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ๒๔.	 ตัณหาวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๕.	 ภิกขุวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๖.	 พราหมณวรรค	 มี	๔๐	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘	

	 ธรรมบทอรรถกถา	 เป็นหนังสือที่แต่งโดยมีการน�าตัวละครมาใส่ไว้	 มีสถานที่รองรับ	

เป็นต้น	 ซึ่งจะแตกต่างจากพระสูตรทั่วๆ	 ไป	 ตรงที่พระสูตรจะเน้นเนื้อหาของพระธรรมมาตั้ง

เป็นชื่อพระสูตร	เช่น	อาทิตตปริยายสูตร	ตรัสแสดงเรื่องกิเลสมี	ราคะ	โทสะ	โมหะเป็นต้น	ซึ่ง

เปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้ท�าให้ร้อน	 ส่วนชื่อเรื่องในธรรมบทอรรถกถา	 จะใช้ชื่อบุคคลที่

เป็นตัวเอก	มาตั้งเป็นชื่อเรื่องต่างๆ	 เช่นเรื่องพระจักขุบาลเถระ	 เรื่องมัฏฐกุณฑลีมาณพ	เรื่อง

พระติสสเถระเป็นต้น	 และมีเรืื่องซ�้ากันอยู่หลายเรื่อง	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 แต่พูดถึงคนละ

ประเด็นกัน	 พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาต่างกันไป	 ท่านผู้เรียบเรียง	 คือ	 พระพุทธโฆสะ	 ก็

แยกเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จัดพิมพ์เป็นวรรคละหนึ่งเล่ม	

แต่ถ้าวรรคไหนมีเนื้อหามาก	 เช่น	ยมกวรรค	ก็จะแยกเป็น	๓	 เล่ม	 เนื้อหาทั้งหมดมีประมาณ	

๑,๖๐๐	กว่าหน้า	ซึ่งหนามากเกินไป	จึงควรแยกพิมพ์	เพื่อความสะดวกในการน�าไปศึกษา	อีก

หนึ่งวรรคคือ	อัปปมาทวรรค	เฉพาะเรื่องแรก	คือ	เรื่องพระนางสามาวดี	ก็มีเนื้อหามาก	ก็ควร

แยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก	และอีกวรรคหนึ่งคือ	พราหมณวรรค	ก็มีเนื้อหามากเช่นเดียวกัน	

ก็ควรแยกพิมพ์เป็น	๒	เล่ม	ซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จทั้งหมด	๘	ภาค	จะได้หนังสือจ�านวน	๓๐	เล่ม

	 หนังสือเล่มนี้	ใช้ชื่อว่า	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มิได้หมายความว่ามีเพียง	

๒	ประเด็น	คือการแปลกับการสัมพันธ์เท่านั้น	แต่มีเนื้อหาสาระ	๗	ประเด็น	ดังนี้คือ

	 ๑.	 บาลีเดิมที่น�ามาจากหนังสือ	“ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑	-	๘”	

	 ๒.	 ประโยคบาลีที่ตัดตกแต่ง

	 ๓.	 แปลยกศัพท์	

	 ๔.	 แปลโดยอรรถ

	 ๕.	 สัมพันธ์

	 ๖.	 ศัพท์กิิริยาที่น่าสนใจ	ที่เป็นกิริยาคุมพากย์	(อาขยาต	+	กิตก์)	และกิริยาในระหว่าง	

(กิิริยากิตก์)

	 ๗.	 วิเคราะห์ค�าศัพท์กิตก์	สมาส	และตัทธิต



คำ�ชี้แจง (3)

	 โดยหลักในการแปล	สัมพันธ์	แยกธาตุปัจจัยศัพท์กิริยา	และวิเคราะห์ศัพท์กิตก์	สมาส	

และตัทธิต	ดังกล่าว	น�ามาจากหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่	นอกจากนี้	ก็มี

คัมภีร์ธาตวัตถสังคหปาฐะ	คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา	คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มีดังนี้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนใหม่	โดยมีประโยคบาลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์ให้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนที่ก�าลังฝึกแปลโดยอรรถ	และฝึกสัมพันธ์

	 	 -	 เพื่ออนุเคราะห์ผู้ศึกษาที่สนใจต้องการทราบเหตุผลในการแปลความหมายของ

ค�าศัพท์	โดยมีการแยกธาตุปัจจัยและวิเคราะห์ค�าศัพท์ต่างๆ	ให้

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 ใช้หลักการแปลและสัมพันธ์ตาม

คัมภีร์ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ในสายคัมภีร์กัจจายนะ	 หรือมูลกัจจายน์	 ฉะนั้น	 จะ

มีอยู่บ้างที่แปลและสัมพันธ์แตกต่างจากที่นิยมในปัจจุบัน	 แต่ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวยา-

กรณ์ปทรูปสิทธิ	 ก็จะแปลและสัมพันธ์ตามนั้น	 แต่การสัมพันธ์บางประเด็น	 ก็สามารถเรียกชื่อ

ได้หลายชื่อ	 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	 ก็จะแสดงไว้เพื่อให้

เห็นความหลากหลาย	 เช่นเป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 จะเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 สยกัตตา	

บ้าง	สุทธกัตตา	บ้าง	ปกติกัตตา	บ้าง	อภิหิตกัตตา	บ้าง	หรือ	สัปปธานกัตตา	บ้าง	เป็นต้น	ซึ่ง

เป็นชื่อสัมพันธ์ของบทที่ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 สามารถเรียกชื่อสัมพันธ์

ได้หลายชื่อ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“สยกัตตา”	ใช้อธิบายเทียบเคียงกับประโยคเหตุกัตตุวาจก

	 เช่น			 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สยกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	 	 	 	

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก	

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ
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	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สุทธกัตตา”	 ใช้เพื่ออธิบายในกรณีที่กัตตามิใช่บุคคลหรือสัตว์	 แต่

เป็นวัตถุหรือนามธรรม	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก

	 เช่น		 ส�โยโค			 ชายเต.		 	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สุทธกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สํโยโค	อ.การประกอบ		ชายเต	ย่อมเกิดขึ้น	ฯ

	 	 	 ประโยคนี้	 ค�าว่า	 “ส�โยโค”	 เป็นกัตตา	 เป็นสักว่ากัตตา	 แต่ไม่สามารถที่จะท�า

กิริยาการเกิดได้จริงๆ	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“ปกติกัตตา”	ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตตาอยู่ในประโยค	เพื่อแยก

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	บทไหนเป็นกัตตาเดิม	บทไหนเป็นกัตตาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

	 เช่น		 ทารโก			 สามเณโร			 โหติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 ทารโก	อ.เด็กชาย		สามเณโร	เป็นสามเณร		โหติ	ย่อมเป็น	ฯ

	 	 	 ตยา	 	 อารทฺธวีริเยน	 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /อนภิหิตกัตตา

	 	 	 ตยา	อันท่าน		อารทฺธวีริเยน	เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว		ภวิตพฺพํ	พึง

เป็น	ฯ

	 	 	 ค�าว่า	 “ทารโก”	 แปลว่าเด็กชาวบ้าน	 	 ส่วนค�าว่า	 “สามเณโร”	 มาบวชเป็น

สามเณรในพระพุทธศาสนา	 เปลี่ยนภาวะจากเด็กสามัญ	 เป็นนักบวชเณรน้อย	 และอีกหนึ่ง

ตัวอย่าง	คือ	“ตยา”	เป็นปกติกัตตา	ส่วน	“อารทฺธวีริเยน”	เป็นวิกติกัตตา	ท่านคนเดิมอาจจะยัง

ไม่ค่อยขยัน	แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคนขยันในการศึกษาหรือปฏิบัติธรรม	เมื่อได้ก�าลังใจที่ดี

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อภิหิตกัตตา”	 ใช้เทียบเพื่ออธิบายบทกัตตาที่ท�าหน้าที่เป็น

ประธาน	 กับมิได้ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	 โดยประโยคกัตตุวาจก	 บทกัตตาเรียก

ว่า	 “อภิหิตกัตตา”	 กัตตาที่ถูกกล่าวไปแล้ว	 ได้แก่กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่ท�าหน้าที่

เป็นกิริยาคุมพากย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว	 บทนามซึ่งท�าหน้าที่เป็นกัตตา	 ซึ่งตามปกติจะต้อง

ประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 แต่เมื่อกิริยากล่าวกัตตาไปแล้ว	 บทนามเองก็ไม่ต้องท�าหน้าที่	 แต่

ให้ลงวิภัตติส�ารอง	คือปฐมาวิภัตติ	เพื่อรักษาบท	ในกรณีนี้จะเข้าใจชัดเจนได้	ต้องศึกษากิริยา



คำ�ชี้แจง (5)

อาขยาตหรือกิตก์	และการก	ซึ่งอธิบายอรรถของวิภัตตินามต่างๆ	จึงจะเข้าใจได้

	 เช่น		 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 อภิหิตกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สูเทน				 โอทโน			 ปจียเต.		 	 	 กัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 	 โอทโน	อ.ข้าวสุก		สูเทน	อันพ่อครัว		ปจียเต	ย่อมหุง	ฯ

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สามิเกน			 สูโท			 	 โอทน�				 ปาจียเต.	 เหตุกัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัมมวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		สามิเกน	อันเจ้านาย		ปาจียเต	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	

	 	 	 มยา			 	 อปฺปมาเทน			 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /ปกติกัตตา

	 	 	 มยา	อันข้าพเจ้า		อปฺปมาเทน	เป็นผู้ไม่ประมาท		ภวิตพฺพํ	พึงเป็น	ฯ

	 ส่วนเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 กัตตาที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธาน	 ใช้

เทียบกับประโยคเหตุกัตตุวาจก	ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่	เป็นผู้สั่ง	บังคม	หรือขอร้องให้ท�า

	 เช่น		 สตฺถา	 	 ธมฺม�			 	 เทเสติ.		 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 สัปปธานกัตตา	อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		เทเสติ	ย่อมทรงแสดง		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม	ฯ

	 	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถาร�		 ธมฺม�	 	 เทสาเปติ.	 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 สตฺถารํ	 ทูลยังพระศาสดา	 	 เทสาเปติ	 ย่อมให้ทรงแสดง		

ธมฺมํ	ซึ่งธรรม	ฯ
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บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ

	 บทที่ใช้ในภาษาบาลีมี	๔	บท	คือ	นามบท	นิบาตบท	อุปสัคบท	และอาขยาตบท	ซึ่ง

ในประโยคหนึ่งๆ	จะเป็นประโยคที่ยาวหรือสั้นก็ตาม	 เมื่อสรุปแล้วจะมีเพียง	๔	บทดังกล่าวนี้

เท่านั้น	ดังนี้

	 ๑.	 นามบท	 เป็นบทที่สร้างมาจากกิตก์	 (ธาตุกับปัจจัย)	 น�าบทที่ลงวิภัตตินามตั้งแต่	

สองบทขึ้นไปมาย่อเป็นบทเดียวกัน	ซึ่งเรียกว่า	“สมาส”	(บทกับบท)	และน�าบทที่ลงวิภัตตินาม

มาย่อกับปัจจัย	มาแทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป	เรียกว่า	“ตัทธิต”	(บทกับปัจจัย)	เมื่อสร้างค�าศัพท์

ตามขั้นตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว	 น�ามากระจายตามวิภัตตินามในนามกัณฑ์	 และแสดง

อรรถของวิภัตตินามในอรรถต่างๆ	มีอรรถกรรมเป็นต้น	ซึ่งแสดงไว้ในการกกัณฑ์

	 ๒.	 นิบาตบท	เป็นนิบาตโดดๆ	ไม่ผ่านการสร้างค�าศัพท์	กับนิบาตที่ผ่านการสร้างค�า	

มาจากสมาส	ตัทธิต	และกิตก์	ซึ่งในไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในนามกัณฑ์	

	 ๓.	 อุปสัคบท	 บทนี้โดยมากแล้ว	 จะประกอบกับบทที่เป็นกิริยาบ้าง	 นามบ้าง	 ส่วน

ที่แยกอยู่เพียงล�าพัง	 มีใช้ไม่มากนัก	 อุปสัคบทนี้ท่านแสดงไว้ในนามกัณฑ์เช่นกัน	 ส่วนชื่อ

สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ	มีแสดงไว้ในการกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	“กัมมัปปวจนียะ”

	 ๔.	 อาขยาตบท	 เป็นบทกิริยา	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์	 ส่วนใหญ่จะอยู่ท้าย

ประโยค	คือที่จะระบุว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไร	กัตตุวาจก	หรือกัมมวาจกเป็นต้น	แสดงไว้

ในอาขยาตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์

	 ส�าหรับชื่อที่น�ามาใช้เรียกชื่อสัมพันธ์ในหนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	

เล่มนี้	 น�ามาจากไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยมาก	 แต่ก็มีอยู่บ้างที่น�ามาจากคัมภีร์อื่นๆ	

เนื่องจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	 ขนาดปานกลาง	 ฉะนั้น	 หลักการบาง

อย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	 เพื่อเติมเต็มให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	โดยชื่อเรียกสัมพันธ์น�ามาจากกัณฑ์ต่างๆ	ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ	ดังนี้

	 ๑.	 นิบาต	ชื่อสัมพันธ์ของนิบาตบท	น�ามาจากนามกัณฑ์

	 ๒.	 นาม	ชื่อสัมพันธ์ของนามบท	น�ามาจากการกกัณฑ์	

	 ๓.	 กิริยาอาขยาต	ชื่อสัมพันธ์ของอาขยาตบท	น�ามาจากอาขยาตกัณฑ์

	 ๔.	 กิริยากิตก์	 กลุ่มกิริยากิตก์	 ไม่ว่าจะเป็นกิริยาคุมพากย์	 หรือกิริยาในระหว่างก็ดี	
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น�ามาจากกิพพิธานกัณฑ์	ส่วนที่เป็นนามกิตก์	จะใช้หลักสัมพันธ์ในการกกัณฑ์

ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง

	 บาลีสนามหลวง	 	 	 	 ปทรูปสิทธิ

	 สยกัตตา	 	 	 	 	 สุทธกัตตา,	ปกติกัตตา,	อภิหิตกัตตา,

	 	 	 	 	 	 	 	 สัปปธานกัตตา,	สยกัตตา

	 ภินนาธาระ	สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้ากับนาม		อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

	 อาธาระ	นิบาตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ		 อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

	 อวุตตกัมมะ	แปลว่า	“ซึ่ง...”		 	 	 สัมปาปุณียกัมมะ	กรรมที่ถูกถึงหรือ	

	 	 	 	 	 	 	 	 ถูกบรรลุ	แปลว่า	“ซึ่ง...”	หรือ	“สู่...”

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน

	 ในที่ประกอบด้วย	สห,	สทฺธึ,	สม�,	นานา,	วินา,	อล�	และกึศัพท์	เป็นต้น	ลงตติยาวิภัตติ	

ด้วยสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	(สูตรที่	๒๙๖)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

	 	 	 กึ		(ปโยชนํ)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

	 	 	 อลํ	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ		(าเน)	ในที่นี้		เต	แก่ท่าน	ฯ

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	อล�	และกึศัพท์	ในอรรถปฏิเสธ	ลงจตุตถีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“สิลาฆ-

หนุธาสปธารปิหทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาล-	

มตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ		คตฺยตฺถกมฺมนิ		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ		จ”	(สูตรที่	๓๐๓)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	
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	 	 	 กึ		(ปโยชนํ)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

	 	 	 อลํ	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ		(าเน)	ในที่นี้		เต	แก่ท่าน	ฯ

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	รุชธาตุ	เรียกหาบทนามที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	สูตรว่า	“ยสฺส		วา		

ปริคฺคโห		ต�		สามี”	(สูตรที่	๓๑๖	หน้า	๑๕๑)	

	 เช่น		 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 	

	 	 	 โรโค	อ.โรค		ตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อุปฺปชฺชติ	ย่อมเกิดขึ้น	ฯ

	 	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุปฺปชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	

ปุคฺคลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	โรโค	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	 วสธาตุ	 ที่มี	 อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ลงทุติยาวิภัตติในอรรถ	

สัตตมีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	(สูตรที่	๒๙๐	หน้า	๑๓๐-๑)	

	 เช่น		 อคารํ		อชฺฌาวสติ.	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อชฺฌาวสติ	ย่อมอยู่		อคารํ	ในเรือน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อชฺฌาวสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อคาร�	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อชฺฌาวสติ	ฯ

	 	 	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อธิเสสฺสติ	จักนอนทับ		ปถวึ	บนแผ่นดิน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปถวึ	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อธิเสสฺสติ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงกาลเวลา	 จะใช้วิภัตติอยู่	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ทุติยา,	 ตติยา		

และสัตตมีวิภัตติ	 ลงทุติยาในอรรถสัตตมี	 ด้วยสูตรว่า	 “ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๒๙๐	หน้า	

๑๓๐)	 เช่น		 เอก�		สมยํ		ภควา	...	
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  เอกํ		สมยํ ในสมัยหนึ่ง  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค ... ฯ
	 	 	 เอก�	วิเสสนะของ	สมย�ๆ	ทุติยากาลสัตตมี		ภควา	สุทธกัตตา...ฯ

	 ลงตติยาในอรรถสัตตมี	 หลังศัพท์ที่กล่าวกาลเวลา	 ระยะทาง	 ทิศ	 และสถานที่เป็นต้น	

ด้วยสูตรว่า	“สตฺตมฺยตฺเถ		จ”	(สูตรที่	๒๙๘	หน้า	๑๓๕)

	 เช่น		 เตน		สมเยน...		 	 	

	 	 	 เตน		สมเยน	ในสมัยนั้น	...	ฯ

	 	 	 เตน	วิเสสนะของ	สมเยนๆ	ตติยากาลสัตตมี...	ฯ

	 	 	 เยน		ภควา,		เตนุปสงฺกมิ.	 	

	 	 	 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		(วิหรติ)	ย่อมประทับอยู่	 	เยน		(ทิสาภาเคน)	ใน

ส่วนแห่งทิศใด,	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อุปสงฺกมิ	 เข้าไปเฝ้าแล้ว	 	เตน		(ทิสาภาเคน)	ในส่วน

แห่งทิศนั้น	ฯ

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	วิเสสนะของ	ทิสา-	

ภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	วิหรติ,		ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อุปสงฺกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

เตน	วิเสสนะของ	ทิสาภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	อุปสงฺกมิ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเสื่อมและกลัว	 ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี	 ด้วยสูตรว่า	

“ทุติยาปญฺจมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๓๑๘	 หน้า	 ๑๕๒)	 บาลีสนามหลวง	 จะแปลว่า	 “ต่อ”	 สัมพันธ์ว่า	

“สัมปทาน”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะแปลและสัมพันธ์ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	

	 เช่น		 สพฺเพ		ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.	

	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ตสนฺติ	ย่อมสะดุ้ง		ทณฺฑสฺส	แต่อาชญาฯ

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ตสนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

ทณฺฑสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ตสนฺติ	ฯ

	 	 	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	

	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ภายนฺติ	ย่อมกลัว		มจฺจุโน	แต่ความตายฯ

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

มจฺจุสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ภายนฺติ	ฯ

	 ตุนาทิปัจจัย	ได้แก่ปัจจัย	๓	ตัว	คือ	ตุน,	ตฺวา	และ	ตฺวานปัจจัย	มีฐานะ	๕	อย่าง	ในฐานะ
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ที่	๔	มีชื่อเรียกได้	๒	คือ	ลักขณัตถะ	กับ	ปริโยสานกาลกิริยา	ในหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถา	

แปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จะเลือกใช้ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ลักขณัตถะ”	 เพื่อแสดงความหมายของชื่อ

สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหนึ่ง

	 เช่น		 ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  

ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)

   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะนั้น   

อุปาคมิ ได้เสด็จเข้าไปหาแล้ว  จกฺขุปาลํ ซึ่งพระจักขุบาล,  จ  ปน ก็แล  (โส  สกฺโก) อ.ท้าว

สักกะนั้น  อุปคนฺตฺวา ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง

เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ

   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน อุปาคมิ,  จ  ปน นิปาตสมูหะ  โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 

วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

	 นิบาต	๕	บท	คือ	สยํ,	สามํ,	สํ,	สมฺมา	และ	กินฺติ	ใช้ในอรรถตติยาวิภัตติ	(ปทรูปสิทธิ	

หน้า	๑๒๒)	ในกรณีของ	“สย�”	บาลีสนามหลวง	นิยมแปลว่า	“เอง”	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยา-	

วิเสสนะ”	ส่วนในหนังสือเล่มนี้	จะแปลว่า	“ด้วย...”	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กรณะ”	โดยมาก	หรือ

แปลและสัมพันธ์ตามหน้าที่ในประโยคนั้นๆ

	 กฺขตฺตุํปัจจัย	 เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต	 ลงในอรรถการจ�าแนกสังขยา	 (สงฺขฺยาวิภาค,		

ปทรูปสิทธิ	 หน้า	 ๑๒๓)	 บาลีสนามหลวง	 นิยมแปลในอรรถของทุติยาวิภัตติว่า	 “สิ้น...”	 เรียก

ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 ส่วนในหนังสือเล่มนี้	 จะแปลไม่ออกส�าเนียงอายตนิบาตของ	

วิภัตติใดๆ	เลย	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		

	 เช่น		 ติกฺขตฺตุํ		ปทกฺขิณ�		กตฺวา...	

	 	 	 กตฺวา	กระท�าแล้ว		ปทกฺขิณํ	ซึ่งการประทักษิณ		ติกฺขตฺตุํ	สามครั้ง	...

	 	 	 ติกฺขตฺตุ�	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา		ปทกฺขิณ�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยา	...

	 “จิรสฺเสว”	 เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 แต่ใช้ในอรรถตติยา	 แปลว่า	 “โดยกาลนานนั่นเทียว”	
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สัมพันธ์ว่า	“ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะ”	บาลีสนามหลวง	แปลว่า	“ต่อกาลนานนั่นเทียว”	สัมพันธ์เป็น	

“สัมปทาน”

	 เช่น		 โส		เอว�		อปฺปมตฺโต		วิหรนฺโต		นจิรสฺเสว		สห		ปฏิสมฺภิทาหิ		อรหตฺต�		ปาปุณิ.	

(๒/๖/๙๓)

	 	 	 โส		(ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		อปฺปมตฺโต	ไม่ประมาทแล้ว		เอวํ	อย่างนี้		วิหรนฺโต	

อยู่อยู่	 	ปาปุณิ	บรรลุแล้ว	 	อรหตฺตํ	ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	สห	กับ	 	ปฏิสมฺภิทาหิ		

ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.		นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานนั่นเทียว	ฯ

	 	 	 โส	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขุๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	

กิริยาวิเสสนะใน	อปฺปมตฺโตๆ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ		วิหรนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	ภิกฺขุ		นจิรสฺเสว	

ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	ปาปุณิ		สหศัพท์	ทัพพสมวายะใน	อรหตฺต�		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยา

เข้ากับ	สห		อรหตฺต�	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ	

	 บทที่ลง	 โตปัจจัย	 ลงได้	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ตติยา,	 ปัญจมี	 และสัตตมีวิภัตติ	 (ปทรูปสิทธิ	

หน้า	๑๑๑-๓	วิภตฺติปฺปจฺจยวิธาน	และหน้า	๑๒๒	เนปาติกปท)	บาลีสนามหลวง	จะใช้	๒	อรรถ	

คือ	ตติยา	กับ	ปัญจมี	 เช่นค�าว่า	 “ปุรโต”	จะแปลว่า	 “ข้างหน้า”	หรือ	“ข้าพระพักตร์”	 เรียกชื่อ

สัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 เช่น		 อนิจฺจโต		สมฺมสติ.	(โตปัจจัยลงในอรรถตติยาวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สมฺมสต	ิย่อมพิจารณา		อนิจฺจโต	โดยความเป็นสภาพไม่

เที่ยง	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	สมฺมสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนิจฺจโต	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	สมฺมสติ	ฯ

	 	 	 อคฺคิโต		ภย�		อคฺคิภย�.	(โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 ภยํ	อ.ภัย		อคฺคิโต	จากไฟ		อคฺคิภยํ	ชื่อว่าอคฺคิภย.

	 	 	 อคฺคิโต	อปาทานใน	ภย�ๆ	ลิงคัตถะ		อคฺคิภย�	สัญญาวิเสสนะของ	อคฺคิโต		ภย�	ฯ	

	 	 	 ปุรโต		อฏฺาสิ.		(โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อฏฺาสิ	ได้ยืนแล้ว		ปุรโต	ในที่ข้างหน้า	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	 วิสยาธาระใน	

อฏฺาสิ	ฯ	
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง

	 สห และสทฺธึศัพท์ เป็นศัพท์นิบาต แปลว่า “กับ” มีอรรถว่า “สมกฺริยา” การกระทํา

พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-

สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 

 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่านั้น 

เรียกว่า “สหัตถตติยา” ลงด้วยสูตรว่า “สหาทิโยเค  จ” (สูตรที่ ๒๙๖)

 เช่น สรีรํปิ  อตฺตนา  สทฺธึ  น  คจฺฉติ. (๑/๑/๖)

  สรีรํปิ แม้ อ.สรีระ  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน ฯ

  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ  นศัพท์ ปฏิเสธใน คจฺฉติ ฯ

 เช่น ปุตฺเตน  สห  ถูโล. (รูปสิทธิ.สูตรที่ ๒๙๖ หน้า ๑๘๐)

  (ปิตา)  ปุตฺเตน  สห  ถูโล  (โหติ). 

  (ปิตา) อ.บิดา  ถูโล เป็นผู้อ้วน  สห กับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  (โหติ) ย่อมเป็นฯ

  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สหๆ ศัพท์ คุณสมวายะใน ถูโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

 เช่น มยํ  ภนฺเต  วิสุํ  วิสุํ  รกฺขณตฺถาย  ติสรเณน  สห  ปญฺจ  สีลานิ  ยาจาม. 

  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มยํ อ.ข้าพเจ้า ท.  ยาจาม ย่อมขอ  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  

ปญฺฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การรักษา  วิสุํ   

วิสุํ เฉพาะข้อๆ ฯ

  ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ยาจามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก วิสุํ  วิสุํ 

กิริยาวิเสสนะใน รกฺขณตฺถายๆ สัมปทานใน ยาจาม  ติสรเณน สหัตถตติยา เข้ากับ สหๆ ศัพท์ 

ทัพพสมวายะใน สีลานิ  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน ยาจาม ฯ

 ส่วนบาลีสนามหลวง ใช้ ๒ ประการ คือ กิริยาสมวายะ และ ทัพพสมวายะ ถ้าเป็น

คุณศัพท์ ก็สัมพันธ์เป็นทัพพสมวายะ	
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บทที่ประกอบด้วย ตปัจจย

	 ธาตุที่ลง ตปัจจัย รูปสําเร็จเป็นนามก็มี เป็นกิริยาก็มี เช่น “พุทฺโธ, วาโต”	 เป็นต้น  

รูปสําเร็จเป็นนาม “คโต, กโต”	 เป็นต้น รูปสําเร็จเป็นกิริยา สําหรับ ตปัจจัยที่ลงมาแล้ว  

รูปสําเร็จเป็นสาธนะ มี ๔ สาธนะ ดังนี้

 (๑)  กัตตุสาธนะ เช่น อคจฺฉีติ  คโต. (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ต) ได้ไปแล้ว เพราะ

เหตุนั้น ชื่อว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)

 (๒)  กัมมสาธนะ เช่น อลภียิตฺถาติ  ลทฺโธ. (ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต) ได้ถูกได้แล้ว 

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)

 (๓)  ภาวสาธนะ  เช่น คายนํ  คีตํ. (คี  สทฺเท ในการกระทําเสียง + ต) การขับร้อง ชื่อ

ว่าคีต. (การขับร้อง)

 (๔)  อธิกรณสาธนะ เช่น อฏฺฐาสิ  เอตฺถาติ  ฐิตํ,  ฐานํ. (ฐา  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้าม

การไป + ต) ได้ยืนแล้ว ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าฐิต. (ที่เป็นที่ยืน,ที่เป็นที่ตั้ง) 

 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 

คือ ฐาน, กาล, สมย, ทิวส และ มคฺคศัพท์เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ ปรากฏอยู่

ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 

และเมื่อเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จะวิเคราะห์ แปล 

และสัมพันธ์ตามหลักไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิดังกล่าว 

 เช่น อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเฐ                        

กลฺลวาลคามกํ  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถารา  สํเวชิโต    ถีนมิทฺธํ  

วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมฺมฏฺฐานํ  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  นิฏฺฐาเปตฺวา  

สาวกปารมีญาณสฺส  มตฺถกํ  ปตฺโต. (๑/๘/๘๖-๗)

	 	 	 อถ	ครั้งนั้น	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	อ.พระมหาโมคคัลลานะ	 	อายสฺมา	ผู้มีอายุ			

อุปนิสฺสาย	 เข้าไปอาศัยแล้ว	 	 กลฺลวาลคามกํ	 ซึ่งหมู่บ้านชื่อว่ากัลลวาละ	 	 มคธรฏฺเ	 ใน

แคว้นมคธ		ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ปพฺพชิตทิวสโต	แต่วันเป็นที่บวชแล้ว		วิหรนฺโต		

อยู่อยู่,	 	 ถีนมิทฺเธ	 ครั้นเมื่อถีนะและมิทธะ	 	 โอกฺกมนฺเต	 ก้าวลงอยู่,	 	 สตฺถารา	 	 สํเวชิโต		

ผู้อันพระศาสดา	 ทรงให้สังเวชแล้ว	 	 วิโนเทตฺวา	 บรรเทาแล้ว	 	 ถีนมทิทฺธํ	 ซึ่งถีนะและ

มิทธะ	 	 สุณนฺโตว	 ฟังอยู่เทียว	 	 ธาตุกมฺมฏฺานํ	 ซึ่งธาตุกรรมฐาน	 	 ตถาคเตน	 	 ทินฺนํ		
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อัน-	 อันพระตถาคต	 -ประทานแล้ว	 	 อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ	 ยังกิจแห่งหมวดสามแห่งมรรคใน

เบื้องบน		นิฏฺาเปตฺวา	ให้ส�าเร็จแล้ว		ปตฺโต	ถึงแล้ว		มตฺถกํ	ซึ่งที่สุด		สาวกปารมี�าณสฺส	

แห่งสาวกบารมีญาณ	ฯ

	 	 	 อถ	 กาลกสัตตมี	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 มหาโมคฺคลฺลาโนๆ	 สุทธกัตตาใน		

ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ปพฺพชิตทิวสโต	อปาทานใน	สตฺตเม		ทิวเส		สตฺตเม	วิเสสนะของ	

ทิวเสๆ	 กาลสัตตมีใน	 อุปนิสฺสาย	 	 มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 

อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  

ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  

มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  

การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 

มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ              		

อำธำระ ๔

	 	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

	 	 วิสยาธาร		 เวสยิกาธาร

	 	 อุปสิเลสิกาธาร	 โอปสิเลสิกาธาร

	 	 สมีปาธาร	 สามีปิกาธาร	

	 	 พฺยาปิกาธาร	 พฺยาปิกาธาร

	 ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 มีการลง	 ณิกปัจจัยท้ายศัพท์นามทุกศัพท์	 แล้วลบ	 ณฺอนุพันธ์	

เมื่อลบแล้ว	 เป็นเหตุให้มีการวุทธิต้นศัพท์	 ยกเว้น	 “พฺยาปิกาธาร”	 เพราะที่	 “พฺ”	 ไม่มีสระ	 จึง

ไม่สามารถที่จะวุทธิได้	แต่ตามศัพท์ในบาลีสนามหลวง	มีการลง	ณิกปัจจัยท้ายศัพท์	เพียง	๒	

ศัพท์	คือ	อุปสิเลสิกาธาร	และ	พฺยาปิกาธาร	และไม่มีการวุทธิหลังจากลบ	ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว	

ส�าหรับในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ชื่อสัมพันธ์ตามบาลีสนามหลวง	เพื่อความสะดวก



คำ�ชี้แจง (15)

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

	 “อนาทร”	 แปลว่า	 ไม่เอื้อเฟื้อ	 ถ้ามีข้อความที่ไม่เอื้อเฟื้อต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 จะสังเกตได้

เช่นมีการร้องไห้	 หรือเสียใจเป็นต้น	 จะเป็นประโยคอนาทร	 จะใช้อยู่	 ๒	 วิภัตติ	 คิือ	 ฉัฏฐี	 กับ		

สัตตมี	แต่โดยมากมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

	 เช่น		 ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว,  พหิ  นิกฺขมิ. (๑/๓/๓๘)

   ตสฺส  (เทวลสฺส) เมื่อดาบสชื่อว่าเทวละนั้น  กนฺทนฺตสฺส  เอว ครํ่าครวญอยู่

นั่นเทียว, (นารโท) อ.ดาบสชื่อว่านารทะ  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  พหิ ในภายนอก ฯ

   ตสฺส วิเสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ กนฺทนฺตสฺส,  นารโท สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ  

วิสยาธาระใน นิกฺขมิ ฯ

 ส่วนหลักของ ทาธาตุ จะเรียกหาอยู่ ๒ อย่าง คือ กรรม และ สัมปทาน จะขาดสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด

ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่

จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน

 เช่น		 สารีปุตฺตตฺเถโร		“อห�		ภนฺเต		สรามิ,		อย�		เม		ราชคเห		ปิณฺฑาย		จรนฺตสฺส			

อตฺตโน		อภิหฏ�		กฏจฺฉุภิกฺข�		ทาเปสิ,		อิมสฺสาห�		อธิการ�		สรามีติ		อาห.	(๔/๑/๑-๒)

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	อ.พระสารีบุตรผู้เถระ		อาห	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า	“ภนฺเต	ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ		อหํ	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึกได้,		อยํ		(พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์นี้		

(ปุคฺคลํ)	ยังบุคคล		ทาเปสิ	ให้ถวายแล้ว		กฏจฺฉุภิกฺขํ	ซึ่งภิกษาทัพพีหนึ่ง		(ปุคฺคเลน)		อภิหฏํ		

อัน-	อันบุคคล	-น�ามาเฉพาะแล้ว		อตฺตโน	เพื่อตน		เม	แก่ข้าพระองค์		จรนฺตสฺส	ผู้เที่ยวไป

อยู่		ราชคเห	ในเมืองราชคฤห์		ปิณฺฑาย	เพื่อก้อนข้าว,		อหํ	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึก

ได้		อธิการํ	ซึ่งอธิการ		อิมสฺส		(พฺราหฺมณสฺส)	ของพราหมณ์นี้”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		

อห�	สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	อย�	 วิเสสนะของ	พฺราหฺมโณๆ	 เหตุกัตตา	

ใน	 ทาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 ทาเปสิ	 	 เม	 สัมปทานใน		

ทาเปสิ	 	 ราชคเห	 วิสยาธาระใน	 จรนฺตสฺส	 	 ปิณฺฑาย	 สัมปทานใน	 จรนฺตสฺสๆ	 วิเสสนะของ		

เม	 	 อตฺตโน	 สัมปทานใน	 อภิหฏ�ๆ	 วิเสสนะของ	 กฏจฺฉุภิกฺข�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ทาเปสิ,	 	 อห�		
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สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อิมสฺส	วิเสสนะของ	พฺราหฺมณสฺสๆ	สามีสัมพันธะ

ใน	อธิการ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สรามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ในตัวอย่างนี้	 ถ้าแปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอนาทร	 ก็จะขัดแย้งทั้งเนื้อความ	 และ

หลักของ	ทาธาตุ	ประเด็นที่หนึ่ง	ก็คือ	ถ้าเขาไม่เอื้อเฟื้อ	จะให้คนมาใส่บาตรได้อย่างไร	ประเด็น

ที่สอง	ถ้าเป็นประโยคอนาทร	หลักของ	ทาธาตุ	ซึ่งเรียกหา	๒	อย่าง	คือ	กรรม	และ	สัมปทาน		

ในประโยคนี้	ก็จะไม่มีสัมปทาน(ผู้รับ)	แล้วกิริยาการให้จะส�าเร็จได้อย่างไร	

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

	 หลักของ	หู,	ภู,	และ	อสธาตุ	จะเรียกหา	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ได้มีแล้วแก่ใคร	“อาธาระ”	

(ที่รองรับ)	มีที่ไหน	เป็นต้น

	 เช่น		 เตส�		อิมินา		นิยาเมน		เอกทิวส�		สมชฺช�		ปสฺสนฺตาน�		ปริปากคตตฺตา		ญาณสฺส			

ปุริมทิวเสสุ		วิย		หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส		วา		ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค		วา		ทาย�		ทาตุ�		ยุตฺตฏฺาเน		

ทาย�		วา		นาโหสิ.	(๑/๘/๘๑)

	 	 	 หาโส	 อ.การหัวเราะ	 	 (ปุคฺคเลน)	 	 หสิตพฺพฏฺาเน	 ในที่-	 อันบุคคล	 -พึง

หัวเราะ		วา	หรือ	 	วา	หรือว่า	 	สํเวโค	อ.ความสังเวช		สํเวคฏฺาเน	ในที่เป็นที่สังเวช		วา	

หรือว่า		ทายํ	อ.รางวัล		ยุตฺตฏฺาเน	ในที่อันควรแล้ว		ทาตุํ	เพื่ออันให้		ทายํ	ซึ่งรางวัล		น		

อโหสิ	มิได้มีแล้ว		ปุริมทิวเสสุ		วิย	ราวกะ	ในวันอันมีในก่อน	ท.		เตสํ		(ชนานํ)	แก่ชน	ท.		

เหล่านั้น	 	ปสฺสนฺตานํ	ผู้ดูอยู่	 	สมชฺชํ	ซึ่งมหรสพ		 เอกทิวสํ	 ในวันหนึ่ง	 	อิมินา		นิยาเมน		

โดยท�านองนี้	 	 ปริปากคตตฺตา	 	�าณสฺส	 เพราะความที่-	 แห่งญาณ	 -เป็นสภาพถึงแล้วซึ่ง

ความแก่รอบ	ฯ

	 	 หาโส	ก็ดี		ส�เวโค	ก็ดี		ทาย�	ก็ดี	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เตส�		

วิเสสนะของ	 ชนาน�ๆ	 สัมปทานใน	 อโหสิ	 	 อิมินา	 วิเสสนะของ	 นิยาเมนๆ	 ตติยาวิเสสนะ	

ใน	ปสฺสนฺตาน�		เอกทิวส�	ทุติยากาลสัตตมีใน	ปสฺสนฺตาน�		สมชฺช�	อวุตตกัมมะใน	ปสฺสนฺตาน�ๆ		

วิเสสนะของ	ชนาน�		ปริปากคตตฺตา	เหตุใน	อโหสิ		ญาณสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ปริปากคตตฺตา			

ปุริมทิวเสสุ	 อุปมากาลสัตตมีใน	 อโหสิ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	ปุริมทิวเสสุ	 	 ปุคฺคเลน		

อนภิหิตกัตตาใน	หสิตพฺพ-		หสิตพฺพฏฺาเน	วิสยาธาระใน	หาโส		วา	สามศัพท์	ปทวิกัปปัตถะ	
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เข้ากับ	หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส,	 	ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค	และ		ทาย�	 	ทาตุ�	 	ยุตฺตฏฺาเน		ทาย�,			

ส�เวคฏฺาเน	วิสยาธาระใน	ส�เวโค		ทาย�	อวุตตกัมมะใน	ทาตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	ยุตฺตฏฺาเนๆ	

วิสยาธาระใน	ทาย�		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อโหสิ	ฯ

	 ในตัวอย่างนี้		บทว่า	“เตส�		ชนาน�”	สามารถแปลและสัมพันธ์เข้ากับ	ประธาน	ก็ได้	ใน

ฐานะเป็น	“สามีสัมพันธะ”	เจ้าของการหัวเราะ	ความสังเวช	หรือเจ้าของรางวัล	หรือจะแปลและ

สัมพันธ์เข้ากับ	กิริยาคุมพากย์	คือ	อโหสิ	ก็ได้	ในฐานะเป็น	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ว่าการหัวเราะ

เป็นต้นได้มีแก่ใคร	แต่จะเป็นประโยคอนาทรไม่ควรเลย		

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

	 กิริยาที่วิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ	 ขึ้นมาเป็นประธานในประโยคหรือท�าหน้าที่อื่นก็ตาม	

จะเรียกหา	“สามีสัมพันธะ”	หรือ	“ภาวาทิสัมพันธะ”

	 เช่น		 อาวุโส		ตฺว�		มา		เอว�		จินฺตยิ,		อิเธว		เม		นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺสาปิ		อปราปร�		

ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ		ตยา		สทฺธึ		คมนํ		นาม		นตฺถิ.	(๑/๑/๑๕)

	 	 	 อาวุโส	ดูก่อนผู้มีอายุ		ตฺวํ	อ.เธอ		มา		จินฺตยิ	อย่าคิดแล้ว		เอวํ	อย่างนี้,		คมนํ		

นาม	ชื่อ	อ.การไป		สทฺธึ	กับ		ตยา	ด้วยเธอ		เม	ของเรา		นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺสาปิ	ผู้นอน

ตายอยู่ก็ดี		อปราปรํ		ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ	ผู้กลิ้งเกลือกไปๆ	มาๆ	อยู่ก็ดี		อิธ		(าเน)		เอว	ใน

ที่นี้นั่นเทียว		นตฺถิ	ย่อมไม่มี	ฯ

	 	 	 อาวุโส	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	จินฺตยิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มาศัพท์	

ปฏิเสธะใน	 จินฺตยิ	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน	 จินฺตยิ,	 	 นามศัพท์	 ครหัตถโชตกะเข้ากับ	 คมน�ๆ		

สุทธกัตตาใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	อิธๆ	วิเสสนะของ	าเนๆ	

วิสยาธาระใน	นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺส	และปวฏฺเฏนฺตสฺส		เม	สามีสัมพันธะใน	คมน�		นิปชฺชิตฺวา	

สมานกาลกิริยาใน	มรนฺตสฺส	 	อปิ	สองศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	มรนฺตสฺส	และ	ปวฏฺเฏนฺตสฺส		

มรนฺตสฺส	 ก็ดี	 	 ปวฏฺเฏนฺตสฺส	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 เม	 	 อปราปร�	 กิริยาวิเสสนะใน	ปวฏฺเฏนฺตสฺส		

ตยา	สหัตถตติยาเข้ากับ	สทฺธึๆ	กิริยาสมวายะใน	คมน�	ฯ
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	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปนี้

กัตตำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.	 	 ประโยคกัตตุวาจก

	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก

	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมนํ.	 	 ประโยคลิงคัตถะ

	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ

	 	 คมนํ	อ.การไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา	 ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอื่นๆ

	 -	อาทยิตฺวา	 -	อาทิยิตฺวา

	 -	สฏฺ	ี -	สฏฺ ิ

	 -	สมฺภาวน	 -	สมฺภาวนา

	 -	วาลิกา,	วาลุกา	 -	วาลิกา

	 -	นิปชฺชิตฺวา,	นิปฺปชฺชิตฺวา	 -	นิปฺปชฺชิตฺวา

	 -	ปจาเปตฺวา	 -	ปาจาเปตฺวา

	 -	หราเปตฺวา	 -	หาราเปตฺวา

	 -	ชลิโต	 -	ชาลิโต

	 -	อารญฺญโก	 -	อารญฺญิโก



คำ�ชี้แจง (19)

	 -	อรญฺญิโก	 -	อารญฺญิโก

	 -	อถโข	 -	อถ		โข

	 -	สมาปันนะ,	ปริสมาปันนะ			 -	สมาปนะ,	ปริสมาปนะ

	 -	ปพฺพชตฺถาย	 -	ปพฺพชฺชตฺถาย

	 -	ทาย�	 -	ทาโย

	 -	สุปฏิปนฺโน	 -	สุปฺปฏิปนฺโน

	 -	สมุโห,	สมุหะ	 -	สมูโห,	สมูหะ

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ

	 ๑.	 กรณีที่ธาตุมีสระเพียงตัวเดียว	จะคงสระไว้	ไม่ลบสระที่สุดของธาตุ	เช่น

	 	 ทา	ธาตุ		ทาเน	ในความให้

	 	 ญา	ธาตุ		อวโพธเน	ในความรู้

	 	 นี	ธาตุ		นเย	ในความน�าไป

	 ๒.	 กรณีธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป	เรียกว่า	“อเนกสระธาตุ”	จะมีการลบสระที่สุด

ของธาตุ	 ด้วยสูตรว่า	 “ธาตุสฺสนฺโต	 	 โลโปเนกสฺสรสฺส”	 มียกเว้นธาตุบางตัวที่ไม่ต้องลบ	 เช่น			

สมโถ	มาจาก	“สมธาตุ	+	ถปัจจัย”	เพราะถ้าลบสระที่สุดของธาตุแล้ว	จะมีรูปเป็น	“สมฺโถ”	ซึ่ง

รูปนี้ไม่มีใช้ในพระบาลี,	 	 มหียติ	 มาจาก	 “มหธาตุ	 +	 ยปัจจัย	 +	 เตวิภัตติ”	 เพราะยปัจจัย	 ให้

แปลง	อ	เป็น	อี	ด้วยสูตรว่า	“ยมฺหิ		ทาธามาาหาปามหมถาทีนมี”	ถ้ามีลบสระที่สุดของธาตุ	ก็

จะไม่มีสระมาแปลง	เป็นต้น

	 ส�าหรับบาลีสนามหลวง	เป็นบาลีไวยากรณ์ย่อ	ฉะนั้น	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้

ศึกษา	ผู้รวบรวมและท�าการย่อไวยากรณ์ดังกล่าว	จึงท�าการลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระตั้งแต่

สองตัวขึ้นไป	 จึงท�าให้เห็นว่า	 ธาตุ	 มีสระเป็นที่สุดก็ดี	 มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี	 ซึ่งตามหลัก

ไวยากรณ์เดิมแล้ว	 ธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่านั้น	 จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ตาม

สูตรว่า	“ลิงฺคญฺจ		นิปจฺจเต”	ซึ่งก็มีข้อดีที่ว่า	เมื่อนักศึกษาทราบว่าธาตุมีสระเป็นสุด	และธาตุที่

สระอิเป็นที่สุด	จะต้องลงนิคหิตอาคมต้นธาตุเสมอ	ดังปริภาสาที่ว่า	

	 	 	 “อิการนฺตมฺหิ		ธาตุสฺมึ	 นิจฺจํ		นิคฺคหีตาคโม”

	 	 	 ธาตุที่อิอักษรเป็นที่สุด	ให้ลงนิคหิตอาคม	แน่นอน
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	 เช่น		 กปิธาตุ		 มีรูปเป็น	 กมฺปติ	 	 ย่อมหวั่นไหว	เป็นต้น

	 คจฺฉติ	 	 คมฺ	ธาตุ	+	อปัจจัย	+	ติวัตตมานาวิภัตติ	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	(รูปสิทธิ)

	 นิกฺขมฺม	 นิ	บทหน้า	+	ขมฺ	ธาตุ	+	ตูนาทิปัจจัย	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 นิ	บทหน้า	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตุนาทิปัจจัย	(รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 

	 การแสดงอรรถของธาตุ	 ถ้าเป็นบาลีสนามหลวง	 จะแสดงด้วยภาษาไทย	และจะแสดง

เพียงอรรถเดียว	 ซึ่งความจริงแล้ว	 ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก	 ขึ้นอยู่กับว่าอยู่หมวดไหนบ้าง	

หรือมีอุปสัคตัวใดเข้ามาจัดแจงอรรถของธาตุบ้าง	 เช่น	 ภุชฺธาตุ	 ในความกิน	 บาลีสนามหลวง

จะแสดงอย่างนี้	แต่ถ้าเป็นปทรูปสิทธิ	จะแสดงว่า	“ภุช		ปาลนหพฺยปทาเนสุ”	ภุชธาตุ	ย่อมเป็น

ไปในอรรถการรักษาและการกลืนกินทั้งหลาย	มีการแสดงอรรถของธาตุเป็นบาลี	และแสดงไว้

ว่ามี	๒	อรรถ	คือ	รักษา	กับ	กลืนกิน	เพราะฉะนั้น	ตัวอย่างว่า	“คามโภชโก”	ทั่วไปจึงมักแปลว่า	

“ผู้บริโภคซึ่งบ้าน”	แต่ส�าหรับปทรูปสิทธิ	ในตัวอย่างนี้	จะต้องแปลว่า	“ผู้รักษาหมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่

บ้าน”	 ตามอรรถแรกของธาตุ	 ซึ่งก็ตรงตามความเป็นจริงที่ว่า	 หน่วยใหญ่ที่ดูแลประชาชน	

เรียกว่า	“รฏฺปาล”	ผู้รักษาประเทศ,	รัฐบาล	ส่วนหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลประชาชน	ได้แก่	“คาม-

โภชก”	ผู้รักษาหมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 คามโภชโก	 มาจาก	 “คามสทฺทูปปท	 +	 ภุช	 	 ปาลนหพฺยปาเนสุ	 ในการรักษาและการ

กลืนกินทั้งหลาย	+	ณฺวุปัจจัย”	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส	ประเภททุติยาตัปปุริส-

สมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาม�		ภุญฺชติ		ปาเลตีติ		คามโภชโก,		ปุคฺคโล.	(คาม	+	ภุช	+	ณฺวุ)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ภุญฺชติ		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาม�	ซึ่งหมู่บ้าน		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		คามโภชโก	ชื่อว่าคามโภชก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาหมู่บ้าน,	

ผู้ใหญ่บ้าน)



คำ�ชี้แจง (21)

ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก

	 ๑.	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	 	

	 	 กมติ	 	 ย่อมก้าวไป	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 จงฺกมติ	 	 ย่อมจงกรม	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปกฺกมติ	 	 ย่อมหลีกไป	 	 ป	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปรกฺกมติ	 	 ย่อมบากบั่น	 	 ปรา	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 นิกฺขมติ	 	 ย่อมออกไป	 	 นิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 สงฺกมติ	 	 ย่อมเคลื่อนย้าย	 ส�	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 อภิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวไปข้างหน้า	 อภิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปฏิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวกลับ	 	 ปติ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 โอกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวลง	 	 อว	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 ๒.	 หร		หรเณ	ในการน�าไป

	  หหหห  หหหหหหหหห  หห + ห + หห
  หหหหห  หหหหหห,หหหหหหหหหห ห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหห   หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหหห   หหหหหหหหหหหหหห หหห + หห + ห + หห
  หหหหหหหหห  หหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหหหห หห + หห + ห + หห
  หหหหหหห   หหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + ห + หห
  หหหหหหหหห   หหหหหหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + หห + ห + หห
	 ๓.	 ธา		ธารทานโปสมฺหิ	ในการทรงไว้		การให้	และการเลี้ยงดู	

 ทธาติ   ย่อมทรงไว้ ธา	+	อ	+	ติ		

	 นิเธติ			 ย่อมฝังไว้	 นิ	+	ธา	+	อ	+	ติ 
	 วิทธาติ			 ย่อมจัดท�า	 วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ



(22) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 อาทธาติ		 ย่อมยกขึ้น	 อา	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 สมาทธาติ		 ย่อมตั้งไว้			 ส�	+	อา	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 อภิทธาติ	 ย่อมกล่าว	 อภิ	+	อา	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 สทฺทหติ	 ย่อมเชื่อ,	ย่อมศรัทธา	 ส�	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปิทหติ		 ย่อมปิด	 อปิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปริทหติ		 ย่อมนุ่งห่ม	 ปริ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 อนฺตรธายติ	 ย่อมหายไป		 อนฺตร	+	ธา	+	ย	+	ติ

	 ปทธาติ	 ย่อมเพียรพยายาม	 ป	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 อนุวิทธาติ			 ย่อมท�าเลียนแบบ		 อนุ	+	วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 	 สุทหติ	 	 ย่อมอิ่ม,	ย่อมเต็ม	 สุ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	กับ	“กณิฏฺโ”	มีความแตกต่างกันดังนี้

	 “กนิฏฺโ”	มาจาก	“ยุวศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	ยุวศัพท์	เป็น	“กณฺ”	

ด้วยสูตรว่า	“ยุวานญฺจ”	(สูตรที่	๓๙๖)	และแปลง	“ณ”	เป็น	“น”	ด้วยสูตรว่า	“เตสุ		วุทฺธิโลปาคม-	

วการวิปรีตาเทสา		จ”	(สูตรที่	๓๗๐)	แปลว่า	“ผู้หนุ่มที่สุด”

	 และค�าว่า	“กณิฏฺโ”	มาจาก	“อปฺปศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	อปฺป

ศัพท์	เป็น	“กณฺ”	ด้วยสูตรว่า	“อปฺปสฺส		กณฺ”	(สูตรที่	๓๙๕)	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 สาริปุตฺโต	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“สาริยา		ปุตฺโต		สาริปุตฺโต”	มาจาก	

“สารี	+	ปุตฺต”	เมื่อเข้าสมาสแล้ว	ให้ท�ารัสสะท่ามกลางสมาส	ด้วยสูตรว่า	“กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน�			

ทีฆรสฺสา		ปจฺจเยสุ		จ”	(สูตรที่	๓๕๓)	แต่ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้รูปว่า	“สารีปุตฺโต”	ซึ่งไม่ท�ารัสสะ	

แต่ที่ท�ารัสสะท่ามกลางสมาสก็มีปรากฏอยู่	เช่น	“ชมฺพุทีโป”	มาจาก	“ชมฺพู	+	ทีป”	(๑/๘/๘๒)

	 อฑฺฒมาสํ	บทนี้เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“มาสสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�”	

แปลว่า	 “กึ่งแห่งเดือน,	ครึ่งเดือน”	ไม่ใช่เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	ตามที่นิยมแปลกันว่า	 “เดือน

ด้วยทั้งกึ่ง	ซึ่งตามหลักไวยากรณ์	ถ้าเป็นครึ่งอันแรก	จะเพียงค�าว่า	“อฑฺฒ”	หรือ	“อทฺธ”	แปล

ว่า	“ครึ่ง,	กึ่ง”	 เลย	ยกเว้นในกรณีที่เป็นหนึ่งครึ่ง	สองครึ่ง	หรือ	สามครึ่งเป็นต้น	จะใช้จ�านวน

ท้าย	เพียงครึ่งเดียว	เช่น	ทิยฑฺโฒ	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง	หมายถึง	หนึ่งครึ่ง	คืออันที่สอง	มีเพียงแค่

ครึ่งเดียว	ยังไม่เต็ม	เป็นต้น	(๑/๑/๑๔)	(อฑฺฒมาสมตฺต�)



คำ�ชี้แจง (23)

	 “สมาปน”	มาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาป		พฺยาปเน	ในการแผ่กระจายไป	+	ยุปัจจัย”	ถ้า

ลง	ตปัจจัย	จะมีรูปเป็น	“สมตฺโต,	สมตฺตา,	สมตฺต�”	แปลว่า	จบแล้ว	ลบ	ป	ซ้อน	ตฺ	ด้วยสูตรว่า		

“คุปาทีนญฺจ”	(สูตรที่	๖๓๐	หน้า	๓๒๘)	ท�ารัสสะ	อา	เป็น	อ	ด้วยสูตรว่า	“รสฺส�”	(สูตรที่	๓๘	หน้า	

๒๔)	และเพราะสระหลัง	แปลงนิคหิตเป็น	มฺ	ด้วยสูตรว่า	“มทา		สเร”	(สูตรที่	๕๒	หน้า	๓๘)	จะ

ไม่มีรูปเป็น	“สมาปนฺน”	ถ้าเป็นรูปนี้จะมาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาบทหน้า	+	ปทธาตุ	+	ตปัจจัย”	

จะแปลว่า	ถึงพร้อมแล้ว	ไม่ได้แปลว่า	จบแล้ว	“อิติ”ศัพท์	ที่แปลว่า	“ดังนี้แล”	ความหมายก็คือ	

จบเรื่องแล้ว	เพราะฉะนั้น	ควรมีรูปเป็น	“สมาปน”	หรือ	“ปริสมาปน”

	 เวชฺโช	 	 ทิสฺวา	 	 อาห...	 (ธมฺ.อฏฺ.	 ๑/๑/๙)	 ข้อความนี้	 ไม่มีบทขยายกิริยาการเห็น		

เพราะทิสธาตุเป็นสกัมมกธาตุ	ถ้าแต่งบาลีโดยไม่มีบทขยายกิริยาที่เป็นกรรมอย่างนี้	จะมีโทษ

ทางภาษา	ตามหลักของอลังการะ	เพราะไม่ทราบว่าเห็นอะไร	ฉะนั้น	ประโยคนี้ที่ถูกต้อง	ควร

มีบทกรรมมาขยายกิริยา	เช่น	เวชฺโช		เถรํ		ทิสฺวา		อาห...	จึงจะชัดเจน	และถูกต้องตามหลัง

การทางภาษาบาลี

	 อาทิยิตฺวา	 มาจาก	 “อาบทหน้า	 +	 ทา	 	 อาทาเน	 ในการถือเอา	 +	 ยปัจจัย	 +	 ตฺวา

ปัจจัย”	ลง	ยปัจจัย	ด้วยสูตรว่า	“ทิวาทิโต		โย”	เพราะยปัจจัย	ให้แปลง	อา	เป็น	อิ	ด้วยสูตรว่า		

“กฺวจิ	 	 ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน�	 	 ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา	 	 จ”	 ฉะนั้น	 จึงมีรูปว่า	 “อาทิยิตฺวา”		

รูปว่า	 “อาทยิตฺวา”	 ไม่ควร	 รวมถึงศัพท์ว่า	 “สมาทิยิตฺวา”	 ด้วย	 จะมีรูปเป็น	 “สมาทยิตฺวา”		

นั้นไม่ควร	นอกจากนี้	 ในธัมมปทัฏฐกถา	ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวยากรณ์ว่า	 “อนาทิยนฺเตสุ”	

(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๕๑)	และ	“สมาทิยสฺสุ”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๓๐)

	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๘๑๓๐)	กับ	“อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส”	

(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๘/๑๐๔)	ซึ่งข้อความอันเดียวกัน	แต่บาลีแตกต่างกัน	ข้างหน้าเป็น	“อุปฺปตฺติ”	แปล

ว่า	การเกิดขึ้น	ข้างหลังเป็น	 “ปตฺติ”	แปลว่า	 “การถึง”	 เมื่อเทียบกับฉบับอื่นๆ	 เช่น	ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มีรูปเป็น	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	 ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	 ผู้

แปล	จึงเลือกเอาแบบแรกอย่างเดียว	ในการแปลและวิเคราะห์ค�าศัพท์

	 “กาลสฺเสว”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๑๘)	“กาลสฺเสวาติ		ปจฺจูสกาลโตเยว,		นิสฺสกฺกตฺเถ		เจต�		

สามิวจน�	(ปาจิตฺยาทิโยชนา	ข้อ	๖๔	หน้า	๒๑๘	ฉบับพม่า)	แปลว่า	“แต่กาลนั่นเทียว,	แต่เช้า

นั่นแหละ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แต่ทั่วไปมักแปลว่า	“ต่อกาลนั่นเทียว”



(24) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

ตำรำงเปรียบเทียบตัทธิต

	 บาลีสนามหลวง		 ปทรูปสิทธิ

	 โคตตตัทธิต	มีปัจจัย	๘	ตัว	 อปัจจตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว

	 ตรตยาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	

	 ราคาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ชาตาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว

	 สมุหตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว	

	 ฐานตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว																			สังสัฏฐาทิเนกัตถตัทธิต	มีปัจจัย	๑๘	ตัว

	 พหุลตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ปกติตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 อุปมาตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว				พิเศษ

	 นิสสิตตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว			 	 	

	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๗	ตัว

	 เสฏฐตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว	 วิเสสตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 ตทัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว	 อัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๑๒	ตัว

	 สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว

	 ปูรณตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	
อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว

	 วิภาคตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส

	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

อัพยยีาวสมาส	๒	 อัพยยีภาวสมาส	๒

	 -	อุปสัคคบุพพกะ	 	 -	อุปสัคคบุพพกะ

	 -	นิปาตบุพพกะ	 	 -	นิปาตบุพพกะ

กัมมธารยสมาส	๖	 กัมมธารยสมาส	๙
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	 -	วิเสสนบุพพบท	 	 -	วิเสสนบุพพบท

	 -	วิเสสนุตตรบท	 	 -	วิเสสนุตตรบท

	 -	วิเสสโนภยบท	 	 -	วิเสสโนภยบท

	 -	วิเสสโนปมบท	 	 -

	 	 -	อุปมานบุพพบท	 	 -

	 	 -	อุปมานุตตรบท	 	 -	อุปมานุตตรบท

	 -	สัมภาวนบุพพบท	 	 -	สัมภาวนาบุพพบท

	 -	อวธารณบุพพบท	 	 -	อวธารณบุพพบท

	 -	นนิบาตบุพพบท	หรือ	อุภยตัปปุริสะ	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	 	 	 -	กุบุพพบท

	 -		 	 	 -	ปาทิบุพพบท

ทุคิสมาส	๒		 ทิคุสมาส	๒

	 -	อสมาหารทิคุ	 	 -	อสมาหารทิคุ

	 -	สมาหารทิคุ	 	 -	สมาหารทิคุ

ตัปปุริสสมาส	๖	 ตัปปุริสสมาส	๘

	 -	ทุติยาตัปปุริสะ	 	 -	ทุติยาตัปปุริสะ

	 -	ตติยาตัปปุริสะ	 	 -	ตติยาตัปปุริสะ

	 -	จตุตถีตัปปุริสะ	 	 -	จตุตถีตัปปุริสะ

	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ	 	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ

	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ	 	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ

	 -	สัตตมีตัปปุริสะ	 	 -	สัตตมีตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อมาทิปรตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อโลปตัปปุริสะ	 	 	

พหุพพิหิสมาส	๕	 พหุพพีหิสมาส	๙

	 -	ตุลยาธิกรณะ	๖	 	 -	ทวิปทตุลยาธิกรณะ	๖

	 	 -	ทุติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ทุติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ตติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ



(26) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 	 -	จตุตถีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ปัญจมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ฉัฏฐีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	สัตตมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ภินนาธิกรณะ	 	 -	ทวิปทภินนาธิกรณะ	

	 -		 	 	 -	ติปทะ

	 -	นบุพพบท	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	สหบุพพบท	 	 -	สหบุพพบท

	 -	ฉัฏฐีอุปมานพหุพพิหิ	 	 -	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ปฐมายัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ฉัฏฐิยัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 -	 	 	 -	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท

	 -		 	 	 -	ทิสันตราฬัตถะ

	 -	 	 	 -	พยติหารลักขณะ

ทวันทวสมาส	๒	 ทวันทสมาส	๒

	 -	สมาหาระ	 	 -	สมาหาระ

	 -	อสมาหาระ	 	 -	อิตรีตรโยคะ

สมาสพิเศษ

	 -	 	 	 -	อยุตตัตถสมาส

	 ในการแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างไวยากรณ์บาลีสนามหลวงท่ีใช้ในปัจจุบันกับ

ไวยากรณ์บาลีเก่าแก่อีกคัมภีร์หนึ่ง	 คือปทรูปสิทธินี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่

เหมือนและข้อที่แตกต่างกัน	เพื่อเปิดโลกแห่งการศึกษาภาษาบาลีให้กว้างขึ้น	และจุดประกาย

ให้ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 ได้ทราบว่ายังมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์อีกจ�านวน

หนึ่งที่สามารถอธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบางประเด็น	หรือหลายๆ	ประเด็น	ตามชื่อที่ว่า		

“ไวยากรณ์”	 (แปลว่า	 “ท�าให้แจ่มแจ้งในการสร้างค�าศัพท์”)	 ในการแสดงนี้	 มิได้มีจุดประสงค์

เป็นอย่างอื่นจากท่ีต้องการให้การศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธพจน์เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มี

ที่สิ้นสุดไม่



คำ�ชี้แจง (27)

เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง ?

	 โปรดท�าความเข้าใจก่อนสักนิด	โดยตั้งหลักว่า	ท�าไมถึงเรียนบาลี	เรียนท�าไม	เรียนไป

เพื่ออะไร	เรียนแล้วจะได้อะไร	เรียนแล้วจะไปท�าอะไร

	 เรียนบาลีแล้วได้	

	 ๑.	 ปัญญา	 รู้ภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราชาว

พุทธศาสนิกชน	และเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	นอกจากนั้น	ยังได้รู้ธรรมวินัย

ต่างๆ	ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย	เริ่มจากอ่านภาษาบาลีได้	อ่านได้ถูกต้อง	เว้น

วรรคตอนถูกต้อง	รู้ความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆ	เช่นค�าไหว้พระ	อาราธนาศีล	อาราธนา

พระปริตร	ค�าถวายทานต่างๆ	เป็นวจีสุริต	เป็นบุญทางปาก

	 ๒.	 ได้บุญ	 บุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในขณะบริกรรมภาษาบาลีเป็นต้น	

กิเลสต่างๆ	 เช่น	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้น	 ไม่ค่อยเกิด	 และเป็นการท�าลายโมหะไปทีละ

หน่อยๆ	จิตเกิดสมาธิ	จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม

	 ๓.	 น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยยิ่งขึ้น

	 ๔.	 สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป	เหมือนอย่างค้างคาว	งูเหลือม	และกบเป็นต้น

	 ๕.	 อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา

	 ๖.	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับการศึกษาพระศาสนา

	 ๗.	 ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น

	 ๘.	 ได้ชื่อว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป

	 เมื่อทราบเหตุผลในการที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีแล้ว	 มีได้ถึง	 ๘	 ข้อด้วยกัน	 มีได้

ปัญญาเป็นต้น	 จะท�าให้มีความสุขในการศึกษา	 และมีก�าลังใจในการศึกษา	 จะไม่ก่อให้เกิด

ความเบื่อหน่าย	ท้อแท้	ทดถอย	 เลิกลาต่อการศึกษา	มีแต่จะเพิ่มความเพียร	 วิริยะ	 อุตสาหะ	

ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมีความสามารถท�าได้

	 ขอให้ผู้ศึกษาจงมีความสุขในการศึกษาพระบาลี	 คือทั้งภาษาบาลีและพระพุทธพจน์ที่

ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี	มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	และมีความสุขสูงสุด	ซึ่งเป็นสันติสุข	

บรมสุข	คืออมตมหานิพพานด้วยกันทุกๆ	ท่านเทอญ	

																																																						พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ

																																																												๑๐	มกราคม	๒๕๖๑
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๔. ปุปฺผวคฺควณฺณนา
ปุุปฺุผวคฺฺคฺวณฺฺณฺนา  (มยา  วุจฺฺจฺเต) ฯ

ปุุปฺุผวคฺฺคฺวณฺฺณฺนา อ.วาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�องพรื่รื่ณฺนาซึ่่�งเน่�อคฺวามแห่่งวรื่รื่คฺ

อันบััณฺฑิิตกำำาห่นดแล้้วด้วยดอกำไม้  

(มยา) อันข้้าพเจฺ้า (พรื่ะพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเต) จฺะกำล้่าว ฯ

ปุุปฺุผวคฺฺคฺวณฺฺณฺนา วุตตกำัมมะใน วุจฺฺจฺเตๆ อาข้ยาตบัทกำัมมวาจฺกำ

มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน วุจฺฺจฺเต ฯ

๔. ปุปผวรรควัณณนา

๑. ป�วีีกถาปสุุตปญฺฺจสุตภิิกฺขุุวีตฺถุ ฯ  [๓๓]

ปุ�วีกำถาปุสุตปุ�ฺฺจฺสตภิิกำฺขุ้วตฺถุ  (มยา  วุจฺฺจฺเต) ฯ

ปุ�วีกถาปุสุุตปุญฺฺจฺสุตภิิกฺขุุวตฺถุ อ.เรื่่�องแห่่งภิิกำษุุผ้้มีรื่้อยห่้าเปุ็นปุรื่ะมาณฺผ้้ข้วนข้วาย

ในวาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�องกำล้่าวซึ่่�งแผ่นดิน

(มยา) อันข้้าพเจฺ้า (พรื่ะพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเต) จฺะกำล้่าว ฯ

ปุ�วีกำถาปุสุตปุ�ฺฺจฺสตภิิกำฺขุ้วตฺถุ วุตตกำัมมะใน วุจฺฺจฺเตๆ อาข้ยาตบัทกำัมมวาจฺกำ

มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน วุจฺฺจฺเต ฯ

๑. เร่ื่�องภิิกษุุ ๕๐๐ รูื่ป

ผูู้�ขุวีนขุวีายในการื่พููดเร่ื่�องแผู่้นดิน

 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ2

๑.	 “โก		อิิมํ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุตีติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  สาวตฺถิยำ  วิห่รื่นฺโต  ปุ�วีกำถา- 

ปุสุเต  ปุ�ฺฺจฺสเต  ภิิกำฺข้้  อารื่พฺภิ  กำเถสิ ฯ

 สตฺถา  สาวตฺถิยำ  วิห่รื่นฺโต  ปุ�วีกำถาปุสุเต  ปุ�ฺฺจฺสเต  ภิิกำฺข้้  อารื่พฺภิ  “โก		อิิมํ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุตีติ  

อิมำ  ธมฺมเทสนำ  กำเถสิ ฯ

 สุตฺถา อ.พรื่ะศาสดา  วิหรนฺโต เม่�อปุรื่ะทับั  สุาวตฺถิยํ ในเม่องสาวัตถี  อิารพฺฺภิ ทรื่ง

ปุรื่ารื่ภิ  ภิิกฺขุู ซึ่่�งภิิกำษุุ ท.  ปุญฺฺจฺสุเต ผ้้มีรื่้อยห่้าเปุ็นปุรื่ะมาณฺ  ปุ�วีกถาปุสุุเต ผ้้

ข้วนข้วายในวาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�องกำล้่าวซึ่่�งแผ่นดิน  กเถสุิ ตรื่ัสแล้้ว  อิิมํ		ธมฺมเทสุนํ ซึ่่�งพรื่ะ

ธรื่รื่มเทศนานี�  “โก		อิิมํ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุตีติ	ว่า “โกำ  อิมำ  ปุ�ว่  วิเชสฺสติ” ดังนี�เปุ็นต้น ฯ

 พรื่ะศาสดาเม่�อปุรื่ะทับัอย้่ที�เม่องสาวัตถี ทรื่งปุรื่ารื่ภิภิิกำษุุจฺำานวน ๕๐๐ รื่้ปุ ผ้้ข้วนข้วาย

ในกำารื่พ้ดคฺุยเรื่่�องแผ่นดิน ตรื่ัสพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี�ว่า “โก		อิิมํ	 	ปุ�วึ	 	วิเชสฺุสุติ”	ดังนี�

เปุ็นต้น 

 สตฺถา สุทธกำัตตาใน กำเถสิๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  “โกำ  อิมำ  ปุ�ว่  วิเชสฺสติ” สรื่้ปุะใน 

อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อิมำ วิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกำัมมะใน กำเถสิ  สาวตฺถิยำ  

วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโตๆ อัพภิันตรื่กำิรื่ิยาข้อง สตฺถา  ปุ�วีกำถาปุสุเต กำ็ดี  ปุ�ฺฺจฺสเต กำ็ดี 

วิเสสนะข้อง ภิิกำฺข้้ๆ อวุตตกำัมมะใน อารื่พฺภิๆ สมานกำาล้กำิรื่ิยาใน กำเถสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒. เต  กำิรื่  ภิคฺวตา  สทฺธ่  ชนปุทจฺารื่ิกำำ  จฺรื่ิตฺวา  เชตวนำ  อาคฺนฺตฺวา  สายณฺฺห่สมเย   

อุปุฏฺฺ�านสาล้ายำ  นิสินฺนา  อตฺตโน  คฺตคฺตฏฺฺ�าเน  “อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  

สมำ  วิสมำ  กำทฺทมพหุ่ล้ำ  สกำฺข้รื่พหุ่ล้ำ  กำาฬมตฺติกำำ  ตมฺพมตฺติกำนฺติ  ปุ�วีกำถำ  กำเถสุำ ฯ

 เต  (ภิิกำฺข้้)  กำิรื่  ภิคฺวตา  สทฺธ่  ชนปุทจฺารื่ิกำำ  จฺรื่ิตฺวา  เชตวนำ  อาคฺนฺตฺวา  สายณฺฺห่สมเย   

อุปุฏฺฺ�านสาล้ายำ  นิสินฺนา  อตฺตโน  คฺตคฺตฏฺฺ�าเน  “อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  สมำ  (โห่ติ),  

(อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน)  วิสมำ  (โห่ติ),  (อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน)  กำทฺทมพหุ่ล้ำ  

(โห่ติ),  (อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน)  สกำฺข้รื่พหุ่ล้ำ  (โห่ติ),  (อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ-

�าเน)  กำาฬมตฺติกำำ  (โห่ติ),  (อสุกำคฺามโต  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน)  ตมฺพมตฺติกำำ  (โห่ติ)”  อิติ  ปุ�วีกำถำ  

กำเถสุำ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เต		(ภิิกฺขุู) อ.ภิิกำษุุ ท. เห่ล้่านั�น  จฺริตฺวา เที�ยวไปุแล้้ว  ชนปุทจฺาริกํ ส้่ที�
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จฺารื่ิกำในชนบัท  สุทฺธึ กำับั  ภิคฺวตา ด้วยพรื่ะผ้้มีพรื่ะภิาคฺ  อิาคฺนฺตฺวา มาแล้้ว  เชตวนํ	

ส้่พรื่ะวิห่ารื่ช่�อว่าเชตวัน  นิสุินฺนา นั�งแล้้ว  อิุปุฏฺ�านสุาลายํ ในศาล้าเปุ็นที�บัำารืุ่ง   

สุายณฺฺหสุมเย ในสมัยเปุ็นที�สิ�นไปุแห่่งวัน  กเถสุุํ กำล้่าวแล้้ว  ปุ�วีกถํ ซึ่่�งวาจฺาเปุ็น

เคฺรื่่�องกำล้่าวซึ่่�งแผ่นดิน  อิิติ ว่า  “อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ�าเน อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้านโน้น  

อิสุุกคฺามโต จฺากำห่ม้่บั้านโน้น  สุมํ เปุ็นที�เสมอ  (โหติ) ย่อมเปุ็น,  (อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ-

�าเน)	อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้านโน้น  (อิสุุกคฺามโต) จฺากำห่ม้่บั้านโน้น  วิสุมํ เปุ็นที�มีคฺวาม

เสมอไปุปุรื่าศแล้้ว  (โหติ) ย่อมเปุ็น,  (อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ�าเน) อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้าน

โน้น  (อิสุุกคฺามโต) จฺากำห่ม้่บั้านโน้น  กทฺทมพฺหุลํ เปุ็นที�มีเปุือกำตมมากำ  (โหติ) ย่อม

เปุ็น,  (อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ�าเน) อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้านโน้น  (อิสุุกคฺามโต) จฺากำห่ม้่บั้าน

โน้น  สุกฺขุรพฺหุลํ	เปุ็นที�มีกำ้อนกำรื่วดมากำ  (โหติ) ย่อมเปุ็น,  (อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ�าเน) 

อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้านโน้น  (อิสุุกคฺามโต) จฺากำห่ม้่บั้านโน้น  กาฬมตฺติกํ เปุ็นที�มีดินดำา  

(โหติ)	ย่อมเปุ็น,  (อิสุุกคฺามคฺมนฏฺ�าเน) อ.ที�เปุ็นที�ไปุส้่ห่ม้่บั้านโน้น  (อิสุุกคฺามโต) 

จฺากำห่ม้่บั้านโน้น  ตมฺพฺมตฺติกํ เปุ็นที�มีดินแดง  (โหติ) ย่อมเปุ็น”  อิิติ ดังนี�  คฺตคฺตฏฺ�าเน 

ในที�เปุ็นที�ทั�งไปุแล้้วทั�งไปุแล้้ว  อิตฺตโน แห่่งตน ฯ

 ได้ยินว่า พวกำภิิกำษุุเห่ล้่านั�น เที�ยวไปุส้่ที�จฺารื่ิกำในชนบัทพรื่้อมกำับัพรื่ะผ้้มีพรื่ะภิาคฺเจฺ้า 

มาส้่พรื่ะเชตวัน นั�งในศาล้าเปุ็นที�บัำารืุ่งในเวล้าเย็น พ้ดคฺุยกำันเรื่่�องแผ่นดินว่า “ที�ไปุส้่

ห่ม้่บั้านโน้น จฺากำห่ม้่บั้านโน้น เปุ็นที�เสมอ, ไม่เสมอ, มีเปุือกำตมมากำ, มีกำ้อนกำรื่วดมากำ, 

มีดินดำา, มีดินแดง” ในที�ที�ตนทั�งไปุแล้้วทั�งไปุแล้้ว

   กำิรื่ศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะข้อง ภิิกำฺข้้ๆ สุทธกำัตตาใน กำเถสุำๆ อาข้ยาตบัท

กำัตตุวาจฺกำ  ภิคฺวตา สห่ัตถตติยาเข้้ากำับั สทฺธ่ๆ กำิรื่ิยาสมวายะใน จฺรื่ิตฺวา  ชนปุทจฺารื่ิกำำ 

สัมปุาปุุณฺียกำัมมะใน จฺรื่ิตฺวาๆ ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยาใน อาคฺนฺตฺวา  เชตวนำ สัมปุาปุุณฺียกำัมมะ 

ใน อาคฺนฺตฺวาๆ ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยาใน นิสินฺนา  สายณฺฺห่สมเย กำาล้สัตตมีใน นิสินฺนา   

อุปุฏฺฺ�านสาล้ายำ วิสยาธารื่ะใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะข้อง ภิิกำฺข้้  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

คฺตคฺตฏฺฺ�าเนๆ วิสยาธารื่ะใน ปุ�วีกำถำ  “อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน สัตตมีปุัจฺจฺัตตะใน โห่ติๆ 

อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อสุกำคฺามโต อปุาทานใน อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  สมำ วิกำติกำัตตา 

ใน โห่ติ,  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน สัตตมีปุัจฺจฺัตตะใน โห่ติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ   

อสุกำคฺามโต อปุาทานใน อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  วิสมำ วิกำติกำัตตาใน โห่ติ,  อสุกำคฺาม- 
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คฺมนฏฺฺ�าเน สัตตมีปุัจฺจฺัตตะใน โห่ติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อสุกำคฺามโต อปุาทานใน 

อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  กำทฺทมพหุ่ล้ำ วิกำติกำัตตาใน โห่ติ,  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  

สัตตมีปุัจฺจฺัตตะใน โห่ติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อสุกำคฺามโต อปุาทานใน อสุกำคฺาม-

คฺมนฏฺฺ�าเน  สกำฺข้รื่พหุ่ล้ำ วิกำติกำัตตาใน โห่ติ,  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน สัตตมีปุัจฺจฺัตตะ 

ใน โห่ติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อสุกำคฺามโต อปุาทานใน อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน   

กำาฬมตฺติกำำ วิกำติกำัตตาใน โห่ติ,  อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน สัตตมีปุัจฺจฺัตตะใน โห่ติๆ อาข้ยาต

บัทกำัตตุวาจฺกำ  อสุกำคฺามโต อปุาทานใน อสุกำคฺามคฺมนฏฺฺ�าเน  ตมฺพมตฺติกำำ วิกำติกำัตตาใน 

โห่ติ”  อิติศัพท์ อากำารื่ะใน กำเถสุำ  ปุ�วีกำถำ อวุตตกำัมมะใน กำเถสุำ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓. สตฺถา  อาคฺนฺตฺวา  “กำาย  นุตฺถ  ภิิกำฺข้เว  เอตรื่ห่ิ  กำถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุุจฺฺฉิิตฺวา,   

“ภินฺเต  อมฺเห่ห่ิ  วิจฺรื่ิตฏฺฺ�าเน  ปุ�วีกำถายาติ  วุตฺเต,  “ภิิกำฺข้เว  เอสา  พาห่ิรื่ปุ�วี    

นาม,  ตุมฺเห่ห่ิ  อชฺฌตฺติกำปุ�วิยำ  ปุรื่ิกำมฺมำ  กำาตำุ  วฏฺฺฏฺตีติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว  คฺาถา   

อภิาสิ

“โก		อิิมํ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุติ

ยมโลกญฺฺจฺ		อิิมํ		สุเทวกํ	?

โก		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตํ

กุสุโล		ปุุปฺุผมิว		ปุเจฺสฺุสุติ	?	

เสุโขุ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุติ

ยมโลกญฺฺจฺ		อิิมํ		สุเทวกํ	ฯ

เสุโขุ		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตํ

กุสุโล		ปุุปฺุผมิว		ปุเจฺสฺุสุตีติ ฯ

	 สตฺถา  อาคฺนฺตฺวา  “(ตุมฺเห่)  กำาย  นุ  อตฺถ  ภิิกำฺข้เว  เอตรื่ห่ิ  กำถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุุจฺฺฉิิตฺวา,  “(มยำ)  

ภินฺเต  อมฺเห่ห่ิ  วิจฺรื่ิตฏฺฺ�าเน  ปุ�วีกำถาย  (สนฺนิสินฺนา  อมฺห่)”  อิติ  (วจฺเน  เตห่ิ  ภิิกำฺข้้ห่ิ)  วุตฺเต,  

“ภิิกำฺข้เว  เอสา  (ปุ�วี)  พาห่ิรื่ปุ�วี   นาม  (โห่ติ),  ตุมฺเห่ห่ิ  อชฺฌตฺติกำปุ�วิยำ  ปุรื่ิกำมฺมำ  กำาตำุ   

วฏฺฺฏฺตีติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว  คฺาถา  อภิาสิ

                         “โก		อิิมํ		ปุ�วึ		วิเชสฺุสุติ

	 	 																				 ยมโลกํ		จฺ		อิิมํ		(มนุสฺุสุโลกํ)		สุเทวกํ		(จฺ)	?

	 	 																							 โก		ธมฺมปุทํ		(มยา)		สุุเทสุิตํ
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	 	 																							 กุสุโล		(มาลกาโร)		ปุุปฺุผํ		(วิจฺินนฺโต)		อิิว		ปุเจฺสฺุสุติ	?	

	 	 																									 เสุโขุ		ปุ�วึ		(จฺ)		วิเชสฺุสุติ

	 	 																								 ยมโลกํ		จฺ		อิิมํ		(มนุสฺุสุโลกํ)		สุเทวกํ		(จฺ)	ฯ

	 	 													 เสุโขุ		ธมฺมปุทํ		(มยา)		สุุเทสุิตํ

	 	 																								 กุสุโล		(มาลกาโร)		ปุุปฺุผํ		(วิจฺินนฺโต)		อิิว		ปุเจฺสฺุสุติ”		อิติ ฯ

 สุตฺถา อ.พรื่ะศาสดา  อิาคฺนฺตฺวา เสด็จฺมาแล้้ว  ปุุจฺฺฉิตฺวา ตรื่ัสถามแล้้ว  อิิติ ว่า  

“ภิิกฺขุเว ด้กำ่อนภิิกำษุุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สุนฺนิสุินฺนา เปุ็นผ้้นั�งพรื่้อมกำันแล้้ว   

กถาย ด้วยวาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�องกำล้่าว  กาย		นุ อะไรื่ห่นอ  อิตฺถ ย่อมมี  เอิตรหิ ในกำาล้นี�”  

อิิติ	ดังนี�,  (วจฺเน) คฺรื่ั�นเม่�อคฺำา  อิิติ ว่า  “ภินฺเต ข้้าแต่พรื่ะองคฺ์ผ้้เจฺรื่ิญ  (มยํ) อ.ข้้า

พรื่ะองคฺ์ ท.  (สุนฺนิสุินฺนา) เปุ็นผ้้นั�งพรื่้อมกำันแล้้ว  ปุ�วีกถาย ด้วยวาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�อง

กำล้่าวซึ่่�งแผ่นดิน  อิมฺเหหิ	 	วิจฺริตฏฺ�าเน ในที�เปุ็นที� อันข้้าพรื่ะองคฺ์ ท. เที�ยวไปุแล้้ว  

(อิมฺห)	ย่อมเปุ็น”  อิิติ ดังนี�  (เตหิ		ภิิกฺขุูหิ) อันภิิกำษุุ ท. เห่ล้่านั�น  วุตฺเต กำรื่าบัท้ล้แล้้ว,  

วตฺวา ตรื่ัสแล้้ว  อิิติ ว่า  “ภิิกฺขุเว ด้กำ่อนภิิกำษุุ ท.  เอิสุา	 	 (ปุ�วี)	 อ.แผ่นดินนั�น   

พฺาหิรปุ�วี	 	 นาม	 ช่�อว่าเปุ็นแผ่นดินในภิายนอกำ  (โหติ) ย่อมเปุ็น,  ตุมฺเหหิ			

อิชฺฌตฺติกปุ�วิยํ		ปุริกมฺมํ		กาตํุ อ.อัน- อันเธอ ท. -กำรื่ะทำา ซึ่่�งกำารื่บัรื่ิกำรื่รื่ม ในแผ่นดิน

อันเปุ็นไปุในภิายใน  วฏฺฏติ	ย่อมคฺวรื่”  อิิติ ดังนี�  อิภิาสุิ ได้ตรื่ัสแล้้ว  คฺาถา ซึ่่�งพรื่ะ

คฺาถา ท.  เทฺว สอง  อิิมา เห่ล้่านี�  อิิติ	ว่า

“โก อ.ใคฺรื่  วิเชสฺุสุติ จฺักำรื่้้แจฺ้ง  อิิมํ		ปุ�วึ	ซึ่่�งแผ่นดินนี�  (จฺ) ด้วย  

ยมโลกํ			จฺ ซึ่่�งยมโล้กำด้วย  อิิมํ		(มนุสฺุสุโลกํ) ซึ่่�งมนุษุยโล้กำนี�  

สุเทวกํ อันเปุ็นไปุกำับัด้วยเทวโล้กำ  (จฺ) ด้วย,  โก อ.ใคฺรื่   

ปุเจฺสฺุสุติ จฺักำเล้่อกำ  ธมฺมปุทํ ซึ่่�งบัทแห่่งธรื่รื่ม  (มยา)		สุุเทสุิตํ 

อัน- อันเรื่า -แสดงไว้ดีแล้้ว  (มาลากาโร)		อิิว เพียงดัง อ.นาย

มาล้ากำารื่  กุสุโล ผ้้ฉิล้าด  (วิจฺินนฺโต) เล้่อกำเกำ็บัอย้่  ปุุปฺุผํ ซึ่่�ง

ดอกำไม้,  เสุโขุ อ.พรื่ะเสข้ะ  วิเชสฺุสุติ จฺักำรื่้้แจฺ้ง  ปุ�วึ ซึ่่�งแผ่น

ดิน  (จฺ)	ด้วย  ยมโลกํ		จฺ ซึ่่�งยมโล้กำด้วย  อิิมํ		(มนุสฺุสุโลกํ) ซึ่่�ง

มนุษุยโล้กำนี�  สุเทวกํ อันเปุ็นไปุกำับัด้วยเทวโล้กำ  (จฺ) ด้วย,  

เสุโขุ อ.พรื่ะเสข้ะ  ปุเจฺสฺุสุติ จฺักำเล้่อกำ  ธมฺมปุทํ ซึ่่�งบัท- 

แห่่งธรื่รื่ม  (มยา)	 	 สุุเทสุิตํ อัน- อันเรื่า -แสดงไว้ดีแล้้ว   
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(มาลากาโร)	 	 อิิว เพียงดัง อ.นายมาล้ากำารื่  กุสุโล ผ้้ฉิล้าด   

(วิจฺินนฺโต) เล้่อกำเกำ็บัอย้่  ปุุปฺุผํ ซึ่่�งดอกำไม้”  อิิติ ดังนี� ฯ

 พรื่ะศาสดาเสด็จฺมาแล้้ว ตรื่ัสถามว่า “ด้กำ่อนภิิกำษุุทั�งห่ล้าย เธอทั�งห่ล้ายเปุ็นผ้้นั�งพรื่้อม

กำันแล้้วด้วยเรื่่�องอะไรื่กำันห่นอ ย่อมมีในกำาล้นี�”, เม่�อพวกำภิิกำษุุเห่ล้่านั�นกำรื่าบัท้ล้ว่า  

“ข้้าแต่พรื่ะองคฺ์ผ้้เจฺรื่ิญ พวกำข้้าพรื่ะองคฺ์เปุ็นผ้้นั�งปุรื่ะชุมกำันด้วยเรื่่�องแผ่นดิน ในที�เปุ็นที�

พวกำข้้าพรื่ะองคฺ์เที�ยวไปุ” ดังนี�, จฺ่งตรื่ัสว่า “ด้กำ่อนภิิกำษุุทั�งห่ล้าย แผ่นดินนั�น ช่�อว่าเปุ็น

แผ่นดินภิายนอกำ, กำารื่ที�พวกำเธอทำากำารื่บัรื่ิกำรื่รื่มในแผ่นดินที�มีอย้่ภิายใน จฺ่งจฺะคฺวรื่” 

ดังนี� ได้ตรื่ัสพรื่ะคฺาถา ๒ พรื่ะคฺาถาเห่ล้่านี�ว่า

“ใคฺรื่จฺักำรื่้้แจฺ้งแผ่นดินนี� ยมโล้กำ มนุษุยโล้กำพรื่้อมทั�งเทวโล้กำ ใคฺรื่

จฺักำเล้่อกำบัทธรื่รื่มที�เรื่าแสดงไว้ดีแล้้ว ดุจฺนายมาล้ากำารื่ผ้้ฉิล้าด

เล้่อกำเกำ็บัดอกำไม้ฉิะนั�น

พรื่ะเสข้ะจฺักำรื่้้แจฺ้งแผ่นดิน ยมโล้กำ มนุษุยโล้กำพรื่้อมทั�งเทวโล้กำ 

พรื่ะเสข้ะจฺักำเล้่อกำบัทธรื่รื่มที�เรื่าแสดงไว้ดีแล้้ว ดุจฺนายมาล้ากำารื่

ผ้้ฉิล้าดเล้่อกำเกำ็บัดอกำไม้ฉิะนั�น”

 สตฺถา สุทธกำัตตาใน อภิาสิๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อาคฺนฺตฺวา ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยาใน 

ปุุจฺฺฉิิตฺวา  “ภิิกำฺข้เว อาล้ปุนะ  ตุมฺเห่ สุทธกำัตตาใน อตฺถๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ   

กำาย วิเสสนะข้อง กำถาย  นุศัพท์ ปุุจฺฉินัตถะ  เอตรื่ห่ิ กำาล้สัตตมีใน อตฺถ  กำถาย กำรื่ณฺะ

ใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกำติกำัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อากำารื่ะใน ปุุจฺฺฉิิตฺวาๆ ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยาใน 

วตฺวา,  “ภินฺเต อาล้ปุนะ  มยำ สุทธกำัตตาใน อมฺห่ๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อมฺเห่ห่ิ  

อนภิิห่ิตกำัตตาใน วิจฺรื่ิต-  วิจฺรื่ิตฏฺฺ�าเน วิสยาธารื่ะใน ปุ�วีกำถายๆ กำรื่ณฺะใน  

สนฺนิสินฺนาๆ วิกำติกำัตตาใน อมฺห่”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน วจฺเนๆ ล้ักำข้ณฺะใน วุตฺเตๆ ล้ักำข้ณฺ-

กำิรื่ิยา  เตห่ิ วิเสสนะข้อง ภิิกำฺข้้ห่ิๆ อนภิิห่ิตกำัตตาใน วุตฺเต,  “ภิิกำฺข้เว อาล้ปุนะ  เอสา  

วิเสสนะข้อง ปุ�วีๆ สุทธกำัตตาใน โห่ติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  นามศัพท์ สัญญา- 

โชตกำะเข้้ากำับั พาห่ิรื่ปุ�วีๆ วิกำติกำัตตาใน โห่ติ,  กำาตุำ ตุมัตถกำัตตาใน วฏฺฺฏฺติๆ อาข้ยาต

บัทกำัตตุวาจฺกำ  ตุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตกำัตตาใน  กำาตุำ  อชฺฌตฺติกำปุ�วิยำ วิสยาธารื่ะใน ปุรื่ิกำมฺมำๆ 

อวุตตกำัมมะใน กำาตุำ”  อิติศัพท์ อากำารื่ะใน วตฺวาๆ ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยาใน อภิาสิ  อิมา กำ็ดี  

เทฺว กำ็ดี วิเสสนะข้อง คฺาถาๆ อวุตตกำัมมะใน อภิาสิ
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“โกำ สุทธกำัตตาใน วิเชสฺสติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อิมำ  

วิเสสนะข้อง ปุ�ว่ๆ อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  ยมโล้กำำ อวุตต- 

กำัมมะใน วิเชสฺสติ  อิมำ กำ็ดี  สเทวกำำ กำ็ดี วิเสสนะข้อง มนุสฺสโล้กำำ  

จฺ สองศัพท์ ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั ยมโล้กำำ แล้ะ อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  

สเทวกำำ,  โกำ สุทธกำัตตาใน ปุเจฺสฺสติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  

ธมฺมปุทำ อวุตตกำัมมะใน ปุเจฺสฺสติ  มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน  

สุเทสิตำๆ วิเสสนะข้อง ธมฺมปุทำ  กำุสโล้ วิเสสนะข้อง  

มาล้ากำาโรื่ๆ อุปุมาล้ิงคฺัตถะ  ปุุปฺุผำ อวุตตกำัมมะใน วิจฺินนฺโตๆ  

วิเสสนะข้อง มาล้ากำาโรื่  อิวศัพท์ อุปุมาโชตกำะเข้้ากำับั กำุสโล้  

มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผำ  วิจฺินนฺโต,  เสโข้ สุทธกำัตตาใน วิเชสฺสติๆ 

อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  ปุฅว่ กำ็ดี  ยมโล้กำำ กำ็ดี  มนุสฺสโล้กำำ กำ็ดี 

อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  อิมำ กำ็ดี  สเทวกำำ กำ็ดี วิเสสนะข้อง  

มนุสฺสโล้กำำ  จฺ สามศัพท์ ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั ปุฅว่,  ยมโล้กำำ 

แล้ะ อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  สเทวกำำ,  เสโข้ สุทธกำัตตาใน ปุเจฺสฺสติๆ 

อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  ธมฺมปุทำ อวุตตกำัมมะใน ปุเจฺสฺสติ   

มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน สุเทสิตำๆ วิเสสนะข้อง ธมฺมปุทำ  กำุสโล้  

วิเสสนะข้อง มาล้ากำาโรื่ๆ อุปุมาล้ิงคฺัตถะ  ปุุปฺุผำ อวุตตกำัมมะใน 

วิจฺินนฺโตๆ วิเสสนะข้อง มาล้ากำาโรื่  อิวศัพท์ อุปุมาโชตกำะเข้้า

กำับั กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผำ  วิจฺินนฺโต”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อิมา  

เทฺว  คฺาถา ฯ

	 ................................................................................................................................

๔. ตตฺถ  “โก		อิิมนฺติ:  โกำ  อิมำ  อตฺตภิาวสงฺข้าตำ  ปุ�ว่ ฯ

 ตตฺถ  (ปุเทสุ)  “โก	 	 อิิมนฺติ:  (ปุททฺวยสฺส)  “โกำ  อิมำ  (ปุณฺฺฑิิเตน)  อตฺตภิาวสงฺข้าตำ  ปุ�ว่   

(วิเชสฺสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อรื่รื่ถ  (อิิติ) ว่า  “โก อ.ใคฺรื่  (วิเชสฺุสุติ) จฺักำรื่้้แจฺ้ง  ปุ�วึ ซึ่่�งแผ่นดิน   

(ปุณฺฺฑิเตน)		อิตฺตภิาวสุงฺขุาตํ อัน- อันบััณฺฑิิต -กำล้่าวว่าอัตภิาพ  อิิมํ	นี�”  อิิติ ดังนี�  

ตตฺถ		(ปุเทสุุ)		“โก		อิิมนฺติ:		(ปุททฺวยสฺุสุ) แห่่ง- ในบัท ท. เห่ล้่านั�นห่นา -ห่มวดสอง
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แห่่งบัท ว่า “โกำ  อิมำ” ดังนี� ฯ

 บัรื่รื่ดาบัทเห่ล้่านั�น สองบัทว่า “โก	 	 อิิมํ” คฺวามว่า ใคฺรื่จฺักำรื่้้แจฺ้งแผ่นดินนี�กำล้่าวคฺ่อ

อัตภิาพ

 ตตฺถ วิเสสนะข้อง ปุเทสุๆ นิทธารื่ณฺะใน ปุททฺวยสฺส  “โกำ  อิมำ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์  

สรื่้ปุะใน ปุททฺวยสฺสๆ นิทธารื่ณฺียะแล้ะสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “โกำ สุทธกำัตตาใน  

วิเชสฺสติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อิมำ กำ็ดี  อตฺตภิาวสงฺข้าตำ กำ็ดี วิเสสนะข้อง ปุ�ว่ๆ 

อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  ปุณฺฺฑิิเตน อนภิิห่ิตกำัตตาใน -สงฺข้าตำ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน  

อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ    

 ................................................................................................................................

๕. วิเชสฺุสุตีติ:  อตฺตโน   �ฺาเณฺน  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ

 วิเชสฺุสุตีติ:  (ปุทสฺส)  “อตฺตโน   �ฺาเณฺน  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ

 อิตฺโถ อ.อรื่รื่ถ  อิิติ ว่า  “วิชานิสฺุสุติ จฺักำรื่้้แจฺ้ง  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำแทงตล้อด  

สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  ญฺาเณฺน ด้วยญาณฺ  อิตฺตโน ข้องตน”  อิิติ ดังนี�  

(ปุทสฺส) แห่่งบัท  “วิเชสฺสตีติ ว่า “วิเชสฺสติ” ดังนี� ฯ

 บัทว่า “วิเชสฺุสุติ” คฺวามว่า จฺักำรื่้้แจฺ้ง คฺ่อ จฺักำแทงตล้อด ได้แกำ่จฺักำทำาให่้แจฺ้ง ด้วยญาณฺ

ข้องตน

 “วิเชสฺสติ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน ปุทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อตฺตโน  

สามีสัมพันธะใน �ฺาเณฺนๆ กำรื่ณฺะใน วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ   

วิชานิสฺสติ กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ กำ็ดี อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำข้อง โกำ   

วิชานิสฺสติ วิวรื่ิยะใน  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ”   

อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ  

 ................................................................................................................................

๖. ยมโลกญฺฺจฺาติ:  จฺตุพฺพิธำ  อปุายโล้กำ�ฺฺจฺ ฯ

 “ยมโลกญฺฺจฺาติ:  (ปุทสฺส)  “จฺตุพฺพิธำ  อปุายโล้กำ�ฺฺจฺ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อรื่รื่ถ  (อิิติ) ว่า  “อิปุายโลกํ ซึ่่�งโล้กำคฺ่ออบัาย  จฺตุพฺฺพฺิธํ อันมีอย่างสี�  จฺ ด้วย”  
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(อิิติ) ดังนี�  (ปุทสฺุสุ) แห่่งบัท 	“ยมโลกญฺฺจฺาติ ว่า “ยมโล้กำำ” ดังนี� ฯ

 บัทว่า “ยมโลกญฺฺจฺ” คฺวามว่า อบัายโล้กำมี ๔ อย่าง

 “ยมโล้กำ�ฺฺจฺ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน ปุทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จฺตุพฺพิธำ  

วิเสสนะข้อง อปุายโล้กำำๆ อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  จฺศัพท์ ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั  

จฺตุพฺพิธำ  อปุายโล้กำำ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. อิิมํ	 	สุเทวกนฺติ:  อิมำ  มนุสฺสโล้กำ�ฺฺจฺ  เทวโล้เกำน  สทฺธ่  โกำ  วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ   

ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  ปุุจฺฺฉิติ ฯ

 “อิิมํ		สุเทวกนฺติ:  (ปุททฺวยสฺส)  “(สตฺถา)  ‘อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  จฺ  เทวโล้เกำน  สทฺธ่  โกำ  วิเชสฺสติ   

วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  ปุุจฺฺฉิติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อรื่รื่ถ  (อิิติ) ว่า  “(สุตฺถา) อ.พรื่ะศาสดา  ปุุจฺฺฉติ ย่อมตรื่ัสถาม  อิิติ ว่า  ‘โก	

อ.ใคฺรื่  วิเชสฺุสุติ จฺักำรื่้้แจฺ้ง  วิชานิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำรื่้้วิเศษุ  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำแทง

ตล้อด  สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  อิิมํ		มนุสฺุสุโลกํ ซึ่่�งมนุษุยโล้กำนี�  สุทฺธึ	

กำับั  เทวโลเกน ด้วยเทวโล้กำ  จฺ ด้วย’  อิิติ ดังนี�”  (อิิติ) ดังนี�  (ปุททฺวยสฺุสุ) แห่่งห่มวด

สองแห่่งบัท  “อิิมํ		สุเทวกนฺติ ว่า “อิมำ  สเทวกำำ” ดังนี� ฯ

 สองบัทว่า “อิิมํ		สุเทวกํ” คฺวามว่า “พรื่ะศาสดาตรื่ัสถามว่า ‘ใคฺรื่จฺักำรื่้้แจฺ้ง คฺ่อจฺักำรื่้้วิเศษุ 

ได้แกำ่จฺักำแทงตล้อด จฺักำทำาให่้แจฺ้งมนุษุยโล้กำนี�พรื่้อมกำับัเทวโล้กำ’

 “อิมำ  สเทวกำำ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน ปุททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“โกำ สุทธกำัตตาใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  วิเชสฺสติ กำ็ดี  

วิชานิสฺสติ   กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ กำ็ดี อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อิมำ วิเสสนะ

ข้อง มนุสฺสโล้กำำๆ อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ   

เทวโล้เกำน สห่ัตถตติยาเข้้ากำับั สทฺธ่ๆ ทัพพสมวายะใน อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  จฺศัพท์  

ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  เทวโล้เกำน  สทฺธ่  วิเชสฺสติ วิวรื่ิยะใน  

วิชานิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ  

วิวรื่ณฺะ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ  

 ................................................................................................................................
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๘. โก		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตนฺติ:  ยถาสภิาวโต  กำถิตตฺตา  สุเทสิตำ  สตฺตตฺต่สโพธิปุกำฺข้ิยธมฺม-

สงฺข้าตำ  ธมฺมปุทำ  กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผำ  วิจฺินนฺโต  วิย  โกำ  วิเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ   

อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ

 “โก		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตนฺติ:  (คฺาถาปุาทสฺส)  “(มยา  ตสฺส  ธมฺมปุทสฺส)  ยถาสภิาวโต  กำถิตตฺตา  

(มยา)  สุเทสิตำ  (ปุณฺฺฑิิเตน)  สตฺตตฺต่สโพธิปุกำฺข้ิยธมฺมสงฺข้าตำ  ธมฺมปุทำ  กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผำ  

วิจฺินนฺโต  วิย  โกำ  วิเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ

 อิตฺโถ อ.อรื่รื่ถ  อิิติ ว่า  “โก อ.ใคฺรื่  วิเจฺสฺุสุติ จฺักำเล้่อกำ  วิจฺินิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำคฺัดเล้่อกำ  

อิุปุปุริกฺขุิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำใคฺรื่่คฺรื่วญ  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำแทงตล้อด  สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ	

คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  ธมฺมปุทํ ซึ่่�งบัทแห่่งธรื่รื่ม  (ปุณฺฺฑิเตน)	 	 สุตฺตตฺตึสุโพฺธิ-

ปุกฺขุิยธมฺมสุงฺขุาตํ อัน- อันบััณฺฑิิต -กำล้่าวแล้้วว่าธรื่รื่มอันเปุ็นไปุในฝักำใฝ่แห่่งปุัญญา

เปุ็นเคฺรื่่�องตรื่ัสรื่้้ ๓๗ ปุรื่ะกำารื่  (มยา)		สุุเทสุิตํ ช่�อว่าอัน- อันเรื่า -แสดงไว้ดีแล้้ว  (มยา		

ตสฺุสุ		ธมฺมปุทสฺุสุ)		ยถาสุภิาวโต		กถิตตฺตา เพรื่าะคฺวามที�- แห่่งบัทแห่่งธรื่รื่มนั�น -

เปุ็นบัท อันเรื่า กำล้่าวแล้้ว ตามคฺวามเปุ็นจฺรื่ิงอย่างไรื่  มาลากาโร		วิย รื่ากำวะ อ.นาย

มาล้ากำารื่  กุสุโล ผ้้ฉิล้าด  วิจฺินนฺโต เล้่อกำเกำ็บัอย้่  ปุุปฺุผํ ซึ่่�งดอกำไม้”  อิิติ ดังนี�   

(คฺาถาปุาทสฺุสุ) แห่่งบัาทแห่่งพรื่ะคฺาถา  “โก		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตนฺติ ว่า “โกำ  ธมฺมปุทำ  

สุเทสิตำ” ดังนี� ฯ

 บัาทพรื่ะคฺาถาว่า “โก		ธมฺมปุทํ		สุุเทสุิตํ” คฺวามว่า ใคฺรื่จฺักำเล้่อกำ คฺ่อจฺักำคฺัดเล้่อกำ ได้แกำ่

จฺักำใคฺรื่่คฺรื่วญ จฺักำแทงตล้อด จฺักำทำาให่้แจฺ้งบัทธรื่รื่มกำล้่าวคฺ่อโพธิปุักำข้ิยธรื่รื่ม ๓๗ ปุรื่ะกำารื่ 

ช่�อว่าเรื่าแสดงไว้ดีแล้้ว เพรื่าะบัทธรื่รื่มนั�น เรื่ากำล้่าวไว้แล้้วตามสภิาวะ ดุจฺนายมาล้า

กำารื่ผ้้ฉิล้าดเล้่อกำเกำ็บัดอกำไม้อย้่ฉิะนั�น

 “โกำ  ธมฺมปุทำ  สุเทสิตำ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน คฺาถาปุาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “โกำ สุทธกำัตตาใน วิเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิ-

กำรื่ิสฺสติ  วิเจฺสฺสติ กำ็ดี  วิจฺินิสฺสติ กำ็ดี  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ 

กำ็ดี อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน กำถิต-  ตสฺส วิเสสนะข้อง ธมฺมปุทสฺสๆ 

ภิาวาทิสัมพันธะใน กำถิตตฺตา  ยถาสภิาวโต ตติยาวิเสสนะใน กำถิต-  กำถิตตฺตา เห่ตุใน 

สุเทสิตำ  มยา อนภิิห่ิตกำัตตาใน สุเทสิตำ  ยถาสภิาวโต  กำถิตตฺตา สัญญี  สุเทสิตำ สัญญา  
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สุเทสิตำ กำ็ดี  สตฺตตฺต่สโพธิปุกำฺข้ิยธมฺมสงฺข้าตำ กำ็ดี วิเสสนะข้อง ธมฺมปุทำๆ อวุตตกำัมมะใน 

วิเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  กำุสโล้ วิเสสนะข้อง 

มาล้ากำาโรื่ๆ อุปุมาล้ิงคฺัตถะ  ปุุปฺุผำ อวุตตกำัมมะใน วิจฺินนฺโตๆ วิเสสนะข้อง มาล้ากำาโรื่  

วิยศัพท์ อุปุมาโชตกำะเข้้ากำับั กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผำ  วิจฺินนฺโต  วิเจฺสฺสติ วิวรื่ิยะใน  

วิจฺินิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ 

วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๙. เสุโขุติ:  “อธิสีล้สิกำฺข้า  อธิจฺิตฺตสิกำฺข้า  อธิปุ�ฺฺ�ฺาสิกำฺข้าติ  อิมา  ติสฺโส  สิกำฺข้า  สิกำฺข้นโต

โสตาปุตฺติมคฺฺคฺฏฺฺ�ำ  อาท่  กำตฺวา  ยาว  อรื่ห่ตฺตมคฺฺคฺฏฺฺ�า  สตฺตวิโธ  เสโข้  อิมำ  อตฺตภิาว-

สงฺข้าตำ  ปุ�ว่  อรื่ห่ตฺตมคฺฺเคฺน  ตโต  ฉินฺทรื่าคฺำ  อปุกำฑิฺฒนฺโต  วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ   

ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ ฯ

 “เสุโขุติ:  (ปุทสฺส)  “อธิสีล้สิกำฺข้า  อธิจฺิตฺตสิกำฺข้า  อธิปุ�ฺฺ�ฺาสิกำฺข้าติ  อิมา  ติสฺโส  สิกำฺข้า  สิกำฺข้นโต  

โสตาปุตฺติมคฺฺคฺฏฺฺ�ำ  (อรื่ิยปุุคฺฺคฺล้ำ)  อาท่  กำตฺวา  ยาว  อรื่ห่ตฺตมคฺฺคฺฏฺฺ�า  (อรื่ิยปุุคฺฺคฺล้า)  สตฺตวิโธ  

(อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้)  เสโข้  (ปุณฺฺฑิิเตน)  อิมำ  อตฺตภิาวสงฺข้าตำ  ปุ�ว่  อรื่ห่ตฺตมคฺฺเคฺน  ตโต  (อตฺตภิาวโต)  

ฉินฺทรื่าคฺำ  อปุกำฑิฺฒนฺโต  วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อรื่รื่ถ  (อิิติ) ว่า  “(อิริยปุุคฺฺคฺโล) อ.พรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้  สุตฺตวิโธ ผ้้มีอย่างเจฺ็ด  

กตฺวา กำรื่ะทำา  (อิริยปุุคฺฺคฺลํ) ซึ่่�งพรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้  โสุตาปุตฺติมคฺฺคฺฏฺ�ํ ผ้้ดำารื่งอย้่ 

ในโสดาปุัตติมรื่รื่คฺ  อิาทึ ให่้เปุ็นต้น  ยาว เพียงใด  (อิริยปุุคฺฺคฺลา) แต่พรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้  

อิรหตฺตมคฺฺคฺฏฺ�า ผ้้ดำารื่งอย้่ในอรื่ห่ัตมรื่รื่คฺ  เสุโขุ ช่�อว่าพรื่ะเสข้ะ  สุิกฺขุนโต เพรื่าะ

กำารื่ศ่กำษุา  สุิกฺขุา ซึ่่�งสิกำข้า ท.  ติสฺุโสุ สาม  อิิมา เห่ล้่านี�  อิิติ คฺ่อ  ‘อิธิสุีลสุิกฺขุา 

อ.สิกำข้าคฺ่อศีล้อันยิ�ง  อิธิจฺิตฺตสุิกฺขุา อ.สิกำข้าคฺ่อจฺิตอันยิ�ง  อิธิปุญฺฺญฺาสุิกฺขุา อ.สิกำข้า

คฺ่อปุัญญาอันยิ�ง’  อิปุกฑฺฒนฺโต คฺรื่่าไปุปุรื่าศอย้่  ฉนฺทราคฺํ ซึ่่�งคฺวามกำำาห่นัดด้วย

อำานาจฺแห่่งคฺวามพอใจฺ  ตโต		(อิตฺตภิาวโต) จฺากำอัตภิาพนั�น  อิรหตฺตมคฺฺเคฺน ด้วย

อรื่ห่ัตมรื่รื่คฺ  วิเชสฺุสุติ	ช่�อว่าจฺักำรื่้้แจฺ้ง  วิชานิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำรื่้้วิเศษุ  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อ

ว่า จฺักำแทงตล้อด  สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  ปุ�วึ	ซึ่่�งแผ่นดิน 	(ปุณฺฺฑิเตน)		

อิตฺตภิาวสุงฺขุาตํ อัน- อันบััณฺฑิิต -กำล้่าวแล้้วว่าอัตภิาพ  อิิมํ นี�”  (อิิติ) ดังนี�  (ปุทสฺุสุ) 

แห่่งบัท  “เสุโขุติ	ว่า “เสโข้” ดังนี� ฯ
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 บัทว่า “เสุโขุ” คฺวามว่า พรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้มี ๗ ปุรื่ะจฺำาพวกำ ตั�งแต่ผ้้ดำารื่งอย้่ในโสดาปุัตติ-

มรื่รื่คฺ จฺนถ่งผ้้ดำารื่งอย้่ในอรื่ห่ัตมรื่รื่คฺ เพรื่าะยังต้องศ่กำษุาสิกำข้า ๓ เห่ล้่านี� คฺ่อ “อธิศีล้-

สิกำข้า อธิจฺิตตสิกำข้า อธิปุัญญาสิกำข้า”  ช่�อว่าพรื่ะเสข้ะ เพรื่าะนำาฉิันทรื่าคฺะไปุปุรื่าศจฺากำ

อัตภิาพนั�น ด้วยอรื่ห่ัตมรื่รื่คฺ จฺักำรื่้้แจฺ้ง คฺ่อ จฺักำรื่้้วิเศษุ ได้แกำ่จฺักำแทงตล้อด จฺักำทำาให่้แจฺ้ง

แผ่นดิน กำล้่าวคฺ่ออัตภิาพนี�

 “เสโข้” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน ปุทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อธิสีล้สิกำฺข้า   

อธิจฺิตฺตสิกำฺข้า  อธิปุ�ฺฺ�ฺาสิกำฺข้า’ สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน อิมา  ติสฺโส  สิกำฺข้า   

สตฺตวิโธ วิเสสนะข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้ๆ สุทธกำัตตาใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  

แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  วิเชสฺสติ กำ็ดี  วิชานิสฺสติ กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติกำ็ดี  

อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อิมา กำ็ดี  ติสฺโส กำ็ดี วิเสสนะข้อง สิกำฺข้าๆ อวุตตกำัมมะใน  

สิกำฺข้นโตๆ เห่ตุใน อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้  โสตาปุตฺติมคฺฺคฺฏฺฺ�ำ วิเสสนะข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺล้ำๆ อวุตต- 

กำัมมะใน กำตฺวา  อาท่ วิกำติกำัมมะใน กำตฺวาๆ วิเสสนะใน อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้  ยาวศัพท์ กำิรื่ิยา- 

วิเสสนะใน กำตฺวา  อรื่ห่ตฺตมคฺฺคฺฏฺฺ�า วิเสสนะข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺล้าๆ อปุาทานใน ยาว  เสโข้ 

สัญญาวิเสสนะข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้ๆ สัญญี  เสโข้ สัญญา  อิมำ กำ็ดี  อตฺตภิาวสงฺข้าตำ กำ็ดี  

วิเสสนะข้อง ปุ�ว่ๆ อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  

อรื่ห่ตฺตมคฺฺเคฺน กำรื่ณฺะใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  ตโต วิเสสนะ

ข้อง อตฺตภิาวโตๆ อปุาทานใน อปุกำฑิฺฒนฺโต  ฉินฺทรื่าคฺำ อวุตตกำัมมะใน อปุกำฑิฺฒนฺโตๆ 

อัพภิันตรื่กำิรื่ิยาข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้  วิเชสฺสติ วิวรื่ิยะใน วิชานิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน 

ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ 

ล้ิงคฺัตถะ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๐. ยมโลกญฺฺจฺาติ:  ตถา  วุตฺตปฺุปุกำารื่ำ  ยมโล้กำ�ฺฺจฺ  อิมำ  มนุสฺสโล้กำ�ฺฺจฺ  สห่  เทเวห่ิ   

สเทวกำำ  เสฺวว  วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ ฯ

	 “ยมโลกญฺฺจฺาติ:  (ปุทสฺส)  “ตถา  (มยา)  วุตฺตปฺุปุกำารื่ำ  ยมโล้กำำ  จฺ  อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  จฺ  สห่  เทเวห่ิ  

สเทวกำำ  โส  เอว  (เสโข้)  วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อรื่รื่ถ  (อิิติ) ว่า  “โสุ		เอิว		(เสุโขุ) อ.พรื่ะเสข้ะนั�นนั�นเทียว  วิเชสฺุสุติ จฺักำรื่้้

แจฺ้ง  วิชานิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำรื่้้วิเศษุ  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำแทงตล้อด  สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ 
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คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  ยมโลกํ ซึ่่�งยมโล้กำ 	 (มยา)	  วุตฺตปฺุปุการํ อันมีปุรื่ะกำารื่ 

อันข้้าพเจฺ้ากำล้่าวแล้้ว  ตถา อย่างนั�น  จฺ ด้วย  อิิมํ	 	 มนุสฺุสุโลกํ  ซึ่่�งมนุษุยโล้กำนี�   

สุห กำับั  เทเวหิ	ด้วยเทวโล้กำ ท.  สุเทวกํ ช่�อว่าอันเปุ็นไปุกำับัด้วยเทวโล้กำ  จฺ ด้วย”   

อิิติ ดังนี�  (ปุทสฺุสุ)	แห่่งบัท  “ยมโลกญฺฺจฺาติ	ว่า “ยมโล้กำ�ฺฺจฺ” ดังนี� ฯ

 บัทว่า “ยมโลกญฺฺจฺ” คฺวามว่า พรื่ะเสข้ะนั�นนั�นแห่ล้ะจฺักำรื่้้แจฺ้ง คฺ่อจฺักำรื่้้วิเศษุ ได้แกำ่จฺักำ

แทงตล้อด จฺักำทำาให่้แจฺ้งยมโล้กำมีปุรื่ะกำารื่ที�ถ้กำกำล้่าวแล้้วอย่างนั�น แล้ะมนุษุยโล้กำนี� 

พรื่้อมทั�งเทวโล้กำ ช่�อว่าอันเปุ็นไปุกำับัด้วยเทวโล้กำ

 “ยมโล้กำ�ฺฺจฺ” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่้ปุะใน ปุทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เอวศัพท์ 

อวธารื่ณฺะเข้้ากำับั โสๆ วิเสสนะข้อง เสโข้ๆ สุทธกำัตตาใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ   

ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  วิเชสฺสติ กำ็ดี  วิชานิสฺสติ กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี   

สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ กำ็ดี อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  ตถา กำิรื่ิยาวิเสสนะใน วุตฺต-  มยา อนภิิห่ิต- 

กำัตตาใน วุตฺต-  วุตฺตปฺุปุกำารื่ำ วิเสสนะข้อง ยมโล้กำำ  แล้ะ มนุสฺสโล้กำำ  ยมโล้กำำ กำ็ดี   

มนุสฺสโล้กำำ กำ็ดี อวุตตกำัมมะใน วิเชสฺสติ  วิชานิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  อิมำ 

วิเสสนะข้อง มนุสฺสโล้กำำ  จฺ สองศัพท์ ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั ตถา  วุตฺตปฺุปุกำารื่ำ  ยมโล้กำำ 

แล้ะ อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  สห่  เทเวห่ิ,  สห่ศัพท์ ทัพพสมวายะเข้้ากำับั อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ   

เทเวห่ิ สห่ัตถตติยาเข้้ากำับั สห่  สเทวกำำ วิเสสนะข้อง มนุสฺสโล้กำำ  อิมำ  มนุสฺสโล้กำำ  จฺ   

สห่  เทเวห่ิ สัญญี  สเทวกำำ สัญญา  วิเชสฺสติ วิวรื่ิยะใน วิชานิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะ 

วิวรื่ิยะใน  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ”  อิติศัพท์  

สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ  

	 ................................................................................................................................

๑๑.	 เสุโขุติ:  เสฺวว  สตฺตวิโธ  เสโข้ ฯ 

 “เสุโขุติ:  โส  เอว  สตฺตวิโธ  เสโข้  (อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้) ฯ

 (อิริยปุุคฺฺคฺโล) อ.พรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้  เสุโขุ ผ้้จฺักำศ่กำษุา  สุตฺตวิโธ อันมีอย่างเจฺ็ด  โสุ		เอิว	

นั�นเทียว  “เสุโขุติ ช่�อว่าพรื่ะเสข้ะ ฯ

 พรื่ะอรื่ิยบัุคฺคฺล้ผ้้จฺักำศ่กำษุา ๗ อย่างนั�นนั�นแห่ล้ะ ช่�อว่าพรื่ะเสข้ะ
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 “เสโข้” สรื่้ปุะใน อิติๆ ศัพท์ สัญญาโชตกำะเข้้ากำับั เสโข้  เอวศัพท์ อวธารื่ณฺะเข้้ากำับั  

โสๆ กำ็ดี  สตฺตวิโธ กำ็ดี  เสโข้ กำ็ดี วิเสสนะข้อง อรื่ิยปุุคฺฺคฺโล้ๆ ล้ิงคฺัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. ยถา  นาม  กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผารื่ามำ  ปุวิสิตฺวา  ตรืุ่ณฺมกำุล้านิ  ปุาณฺกำวิทฺธานิ  จฺ  

มิล้าตานิ  จฺ  คฺณฺฺ�ิกำชาตานิ  จฺ  ปุุปฺุผานิ  วชฺเชตฺวา  โสภิณฺานิ  สุชาตานิ  ปุุปฺุผานิ   

วิจฺินาติ;  เอวเมว  อิมำ  สุกำถิตำ  สุนิทฺทิฏฺฺ�ำ  โพธิปุกำฺข้ิยธมฺมปุทำปุิ  ปุ�ฺฺ�ฺาย  ปุเจฺสฺสติ   

วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ ฯ

 “ยถา  นาม  กำุสโล้  มาล้ากำาโรื่  ปุุปฺุผารื่ามำ  ปุวิสิตฺวา  ตรืุ่ณฺมกำุล้านิ  (จฺ)  ปุาณฺกำวิทฺธานิ  จฺ   

มิล้าตานิ  จฺ  คฺณฺฺ�ิกำชาตานิ  จฺ  ปุุปฺุผานิ  วชฺเชตฺวา  โสภิณฺานิ  สุชาตานิ  ปุุปฺุผานิ  วิจฺินาติ;   

เอวเมว  (เสโข้)  อิมำ  (มยา)  สุกำถิตำ  (มยา)  สุนิทฺทิฏฺฺ�ำ  โพธิปุกำฺข้ิยธมฺมปุทำปุิ  ปุ�ฺฺ�ฺาย  ปุเจฺสฺสติ  

วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสตีติ  (อตฺโถ  ปุณฺฺฑิิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 (อิตฺโถ) อ.อธิบัาย  อิิติ ว่า  “มาลากาโร อ.นายมาล้ากำารื่  กุสุโล ผ้้ฉิล้าด  ปุวิสุิตฺวา 

เข้้าไปุแล้้ว  ปุุปฺุผารามํ ส้่สวนแห่่งดอกำไม้  วชฺเชตฺวา เว้นแล้้ว  ปุุปฺุผานิ ซึ่่�งดอกำไม้ ท.   

ตรุณฺมกุลานิ	 	 (จฺ) อันอ่อนแล้ะต้มด้วย  ปุาณฺกวิทฺธานิ	 	 จฺ อันสัตว์เจฺาะแล้้วด้วย   

มิลาตานิ	 	จฺ อันเห่ี�ยวแห่้งแล้้วด้วย  คฺณฺฺ�กิชาตานิ	 	จฺ มีปุมเกำิดแล้้วด้วย  วิจฺินาติ 

ย่อมเล้่อกำเกำ็บั  ปุุปฺุผานิ ซึ่่�งดอกำไม้  สุุชาตานิ อันเกำิดดีแล้้ว   โสุภิณฺานิ อันงาม  ยถา		

นาม	ช่�อฉิันใด;  (เสุโขุ) อ.พรื่ะเสข้ะ  ปุเจฺสฺุสุติ จฺักำเล้่อกำ  วิจฺินิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำคฺัดเล้่อกำ  

อิุปุปุริกฺขุิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำใคฺรื่่คฺรื่วญ  ปุฏิวิชฺฌิสฺุสุติ คฺ่อว่า จฺักำแทงตล้อด  สุจฺฺฉิกริสฺุสุติ	

คฺ่อว่า จฺักำกำรื่ะทำาให่้แจฺ้ง  อิิมํ		โพฺธิปุกฺขุิยธมฺมปุทํปุิ แม้ซึ่่�งบัทแห่่งธรื่รื่มอันเปุ็นไปุในฝักำ

ฝ่ายแห่่งพรื่ะปุัญญาเปุ็นเคฺรื่่�องตรื่ัสรื่้้นี�  (มยา)	 	 สุุกถิตํ อัน- อันเรื่า -กำล้่าวไว้ดีแล้้ว  

(มยา)		สุุนิทฺทิฏฺ�ํ อัน- อันเรื่า -ชี�แจฺงไว้ดีแล้้ว  ปุญฺฺญฺาย ด้วยปุัญญา  เอิวเมว ฉิันนั�น

นั�นเทียว”  อิิติ ดังนี�  (ปุณฺฺฑิเตน) อันบััณฺฑิิต 	(เวทิตพฺฺโพฺ)	พ่งทรื่าบั ฯ 

 บััณฺฑิิตพ่งทรื่าบัอธิบัายว่า “นายมาล้ากำารื่ผ้้ฉิล้าดเข้้าไปุยังสวนดอกำไม้ เว้นดอกำไม้ 

ทั�งห่ล้ายที�เปุ็นดอกำอ่อนแล้ะต้ม ที�พวกำสัตว์เจฺาะ เห่ี�ยวแห่้ง แล้ะที�เกำิดเปุ็นปุุ่ม เล้่อกำเกำ็บั

ดอกำที�เกำิดดี ที�งามๆ ช่�อฉิันใด; พรื่ะเสข้ะจฺักำเล้่อกำ คฺ่อจฺักำคฺัดเล้่อกำ ได้แกำ่จฺักำใคฺรื่่คฺรื่วญ  

จฺักำแทงตล้อด จฺักำทำาให่้แจฺ้งแม้บัทแห่่งธรื่รื่มที�เปุ็นโพธิปุักำข้ิยะที�เรื่ากำล้่าวไว้ดีแล้้ว แสดง

ไว้ดีแล้้ว ด้วยปุัญญา ฉิันนั�นนั�นแห่ล้ะ”
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 “กำุสโล้ วิเสสนะข้อง มาล้ากำาโรื่ๆ สุทธกำัตตาใน วิจฺินาติๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ   

ยถา   นาม อุปุมาโชตกำะ  ปุุปฺุผารื่ามำ สัมปุาปุุณฺียกำัมมะใน ปุวิสิตฺวาๆ ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยา

ใน วชฺเชตฺวา  ตรืุ่ณฺมกำุล้านิ กำ็ดี  ปุาณฺกำวิทฺธานิ กำ็ดี  มิล้าตานิ กำ็ดี  คฺณฺฺ�ิกำชาตานิ กำ็ดี  

วิเสสนะข้อง ปุุปฺุผานิๆ อวุตตกำัมมะใน วชฺเชตฺวา  จฺ สี�ศัพท์ ปุทสมุจฺจฺยัตถะเข้้ากำับั  

ตรืุ่ณฺมกำุล้านิ  ปุาณฺกำวิทฺธานิ  มิล้าตานิ แล้ะ คฺณฺฺ�ิกำชาตานิ  วชฺเชตฺวา ปุุพพกำาล้กำิรื่ิยา

ใน วิจฺินาติ  โสภิณฺานิ กำ็ดี  สุชาตานิ กำ็ดี วิเสสนะข้อง ปุุปฺุผานิๆ อวุตตกำัมมะใน วิจฺินาติ;  

เสโข้ สุทธกำัตตาใน ปุเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  

ปุเจฺสฺสติ กำ็ดี  วิจฺินิสฺสติ กำ็ดี  อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ กำ็ดี  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ กำ็ดี  สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ กำ็ดี 

อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  เอวเมว อุปุเมยยโชตกำะ  อิมำ กำ็ดี  สุกำถิตำ กำ็ดี  สุนิทฺทิฏฺฺ�ำ กำ็ดี  

วิเสสนะข้อง โพธิปุกำฺข้ิยธมฺมปุทำ  มยา สองบัท อนภิิห่ิตกำัตตาใน สุกำถิตำ แล้ะ สุนิทฺทิฏฺฺ�ำ  

อปุิศัพท์ อเปุกำข้ัตถะเข้้ากำับั โพธิปุกำฺข้ิยธมฺมปุทำๆ อวุตตกำัมมะใน ปุเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ  

อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ  ปุ�ฺฺ�ฺาย กำรื่ณฺะใน ปุเจฺสฺสติ  วิจฺินิสฺสติ   

อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติ  ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติ  แล้ะ สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติ,  ปุเจฺสฺสติ วิวรื่ิยะใน วิจฺินิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ

แล้ะวิวรื่ิยะใน อุปุปุรื่ิกำฺข้ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะใน ปุฏฺิวิชฺฌิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะแล้ะวิวรื่ิยะ 

ใน สจฺฺฉิิกำรื่ิสฺสติๆ วิวรื่ณฺะ”  อิติศัพท์ สรื่้ปุะใน อตฺโถๆ วุตตกำัมมะใน เวทิตพฺโพๆ  

กำิตบัท-กำัมมวาจฺกำ  ปุณฺฺฑิิเตน อนภิิห่ิตกำัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ               

 ................................................................................................................................

๑๓. สตฺถา  สยเมว  ปุ�ฺฺห่ำ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  

 สุตฺถา อ.พรื่ะศาสดา  วิสฺุสุชฺเชสุิ ทรื่งแกำ้แล้้ว  ปุญฺฺหํ ซึ่่�งปุัญห่า  สุยํ		เอิว ด้วยพรื่ะองคฺ์

เองนั�นเทียว ฯ

 พรื่ะศาสดาทรื่งแกำ้ปุัญห่าด้วยพรื่ะองคฺ์เองทีเดียว

 สตฺถา สุทธกำัตตาใน วิสฺสชฺเชสิๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  เอวศัพท์ อวธารื่ณฺะเข้้ากำับั 

สยำๆ กำรื่ณฺะใน วิสฺสชฺเชสิ  ปุ�ฺฺห่ำ อวุตตกำัมมะใน วิสฺสชฺเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. เทสนาวสาเน  ปุ�ฺฺจฺสตา  ภิิกำฺข้้  สห่  ปุฏฺิสมฺภิิทาห่ิ  อรื่ห่ตฺตำ  ปุาปุุณฺ่สุ ฯ

 เทสุนาวสุาเน ในกำาล้เปุ็นที�สิ�นสุดล้งรื่อบัแห่่งพรื่ะเทศนา  ภิิกฺขุู อ.ภิิกำษุุ ท.  ปุญฺฺจฺสุตา  
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ผ้้มีรื่้อยห่้าเปุ็นปุรื่ะมาณฺ  ปุาปุุณฺึสุุ บัรื่รื่ลุ้แล้้ว  อิรหตฺตํ ซึ่่�งคฺวามเปุ็นแห่่งพรื่ะอรื่ห่ันต์  

สุห กำับั  ปุฏิสุมฺภิิทาหิ ด้วยปุฏฺิสัมภิิทา ท. ฯ

 เวล้าจฺบัพรื่ะเทศนา ภิิกำษุุปุรื่ะมาณฺ ๕๐๐ รื่้ปุ บัรื่รื่ลุ้พรื่ะอรื่ห่ัตพรื่้อมกำับัปุฏฺิสัมภิิทา 

ทั�งห่ล้าย

 เทสนาวสาเน กำาล้สัตตมีใน ปุาปุุณฺ่สุ  ปุ�ฺฺจฺสตา วิเสสนะข้อง ภิิกำฺข้้ๆ สุทธกำัตตาใน  

ปุาปุุณฺ่สุๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  สห่ศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรื่ห่ตฺตำ  ปุฏฺิสมฺภิิทาห่ิ 

สห่ัตถตติยาเข้้ากำับั สห่  อรื่ห่ตฺตำ สัมปุาปุุณฺียกำัมมะใน ปุาปุุณฺ่สุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. สมฺปุตฺตปุรื่ิสายปุิ  สาตฺถิกำา  เทสนา  อโห่สีติ ฯ

 เทสุนา อ.พรื่ะเทศนา  สุาตฺถิกา เปุ็นเทศนาเปุ็นไปุกำับัด้วยวาจฺาอันมีปุรื่ะโยชน์  อิโหสุิ	

ได้มีแล้้ว  สุมฺปุตฺตปุริสุายปุิ	แม้แกำ่บัรื่ิษุัทผ้้ถ่งพรื่้อมแล้้ว ฯ

 พรื่ะเทศนา เปุ็นเทศนาเปุ็นไปุกำับัด้วยวาจฺาอันมีปุรื่ะโยชน์ ได้มีแม้แกำ่บัรื่ิษุัทผ้้ถ่งพรื่้อม

แล้้ว

 เทสนา สุทธกำัตตาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตบัทกำัตตุวาจฺกำ  อปุิศัพท์ อเปุกำข้ัตถะเข้้ากำับั 

สมฺปุตฺตปุรื่ิสายๆ สัมปุทานใน อโห่สิ  สาตฺถิกำา วิกำติกำัตตาใน อโห่สิ  อิติศัพท์ สมาปุนะ 

ฯ

 ................................................................................................................................

ปุ�วีกำถาปุสุตปุ�ฺฺจฺสตภิิกำฺขุ้วตฺถุ ฯ

ปุ�วีกำถาปุสุตปุ�ฺฺจฺสตภิิกำฺขุ้วตฺถุ  (นิฏฺฺ�ิตำ) ฯ

ปุ�วีกถาปุสุุตปุญฺฺจฺสุตภิิกฺขุุวตฺถุ อ.เรื่่�องแห่่งภิิกำษุุผ้้มีรื่้อยห่้าเปุ็นปุรื่ะมาณฺผ้้ข้วนข้วาย

ในวาจฺาเปุ็นเคฺรื่่�องกำล้่าวซึ่่�งแผ่นดิน  (นิฏฺ�ิตํ) จฺบัแล้้ว ฯ

ปุ�วีกำถาปุสุตปุ�ฺฺจฺสตภิิกำฺขุ้วตฺถุ สุทธกำัตตาใน นิฏฺฺ�ิตำๆ กำิตบัทกำัตตุวาจฺกำ ฯ

จบเร่ื่�องภิิกษุุ ๕๐๐ รูื่ป ผูู้�ขุวีนขุวีายในการื่พููดเร่ื่�องแผู่้นดิน
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วีิเครื่าะห์์ศััพูท์์กิตก์ สุมาสุ และตัท์ธิิต

ปุปฺผวคฺควณฺณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วณฺเณติ		เอตายาติ		วณฺณนา.	(วณฺณ		วิตฺถาเร	ในการขยายความ	+	เณปัจจัย	+	ยุปัจจัย	
+	อาปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปณฺฑิโต)	อ.บัณฑิต		วณฺเณติ	ย่อมพรรณนา		เอตาย		(วาจาย)	ด้วยวาจานั่น		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เอสา		วาจา)	อ.วาจานั่น		วณฺณนา	ชื่อว่าวณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนา)	
	 ๒.	 ปุปฺเผน		สลฺฺลฺกฺขิโต		วคฺโค		จิตฺตวคฺโค.	(ปุปฺผ	+	สลฺฺลฺกฺขิต	+	วคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วคฺโค	 อ.วรรค	 	 (ปณฺฑิเตน)	 	 สลฺฺลฺกฺขิโต	 อันบัณฑิต	 ก�าหนดแลฺ้ว	 	 ปุปฺเผน	ด้วยดอกไม้		
ปุปฺผวคฺโค	ชื่อว่าปุปฺผวคฺค.	(วรรคที่บัณฑิตก�าหนดด้วยดอกไม้)
 ๓. ปุปฺผวคฺคสฺส		วณฺณนา		ปุปฺผวคฺควณฺณนา.	(ปุปฺผวคฺค	+	วณฺณนา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วณฺณนา	อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนา		ปุปฺผวคฺคสฺส	ซึ่งวรรคอันบัณฑิตก�าหนดแลฺ้วด้วยดอกไม้
ปุปฺผวคฺควณฺณนา	ชื่อว่าปุปฺผวคฺควณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนาวรรคที่บัณฑิตก�าหนดด้วยดอกไม้)

ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาส	 สัตตมีตัปปุริสสมาส	 ฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	แลฺะวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ป€วึ		กถา		ป€วีกถา.	(ป€วี	+	กถา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกลฺ่าว		ป€วึ	ซึ่งแผ่นดิน		ป€วีกถา	ชื่อว่าป€วีกถา.	(วาจาเป็นเครื่องกลฺ่าว

ซึ่งแผ่นดิน)

	 ๒.	 ป€วีกถาย�		ปสุตา		ป€วีกถาปสุตา,		ปญฺจสตภิกฺขู.	(ป€วีกถา	+	ปสุต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (ปญฺจสตภิกฺขู)	อ.ภิกษุผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ	ท.		ปสุตา	ผู้ขวนขวาย		ป€วีกถาย�	ในวาจาเป็น

เครื่องกลฺ่าวซึ่งแผ่นดิน		ป€วีกถาปสุตา	ชื่อว่าป€วีกถาปสุต,	ได้แก่ภิกษุ	๕๐๐	รูป.	ผู้ขวนขวายในการพูดเรื่องแผ่น

ดิน)

	 ๓.	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		เยสนฺติ		ปญฺจสตา,		ภิกฺขู.	 (ปญฺจ	+	สต	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	 เป็นประมาณ		 เยส�		 (ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	 เหลฺ่าใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุท	 .	 เหลฺ่านั้น		ปญฺจสตา	ชื่อว่าปญฺจสต,	 ได้แก่ภิกษุ 

ทั้งหลฺาย.	(ผู้มีประมาณ	๕๐๐	รูป)

	 ๔.	 ปญฺจสตา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		ปญฺจสตภิกฺขู.	(ปญฺจสต	+	ภิกฺขุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 ปญฺจสตา		จ	อ.ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		 เต	อ.ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ	ท.	 เหลฺ่านั้น		 

ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปญฺจสตภิกฺขู	ชื่อว่าปญฺจสตภิกฺขุ.	(ภิกษุมีประมาณ	๕๐๐	รูป)

	 ๕.	 ป€วีกถาปสุตา		จ		 เต		ปญฺจสตภิกฺขู	 	จาติ		ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขู.	 (ป€วีกถาปสุต	+	

ปญฺจสตภิกฺขุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ป€วีกถาปสุตา		จ	อ.ผู้ขวนขวายในวาจาเป็นเครื่องกลฺ่าวซึ่งแผ่นดิน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ขวนขวายใน

วาจาเป็นเครื่องกลฺ่าวซึ่งแผ่นดิน	ท.	เหลฺ่านั้น		ปญฺจสตภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขู	ชื่อว่าปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุ.	(ภิกษุมีประมาณ	๕๐๐	รูป	ผู้ขวนขวายในการ

พูดเรื่องแผ่นดิน)

	 ๖.	 ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขูน�		วตฺถุ		ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.	(ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุ	+	

วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขูน�	แห่งภิกษุผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณผู้ขวนขวายในวาจาเป็น

เครื่องกลฺ่าวซึ่งแผ่นดิน		ป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ	ชื่อว่าป€วีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.	(	เรื่องภิกษุประมาณ	

๕๐๐	รูปผู้ขวนขวายในการพูดเรื่องแผ่นดิน)

ชนปทจาริโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชนปเท		จาริโก		ชนปทจาริโก.	(ชนปท	+	จาริก)

	 จาริโก	อ.ที่จาริก		ชนปเท	ในชนปท		ชนปทจาริโก	ชื่อว่าชนปทจาริก.	(ที่จาริกในชนบท)

 

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สาย�		สายณฺห�.	(สาย�	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส
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	 	 สาย�	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺห�	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลฺาเย็น)

อุปฏฺ€านสาลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€านญฺจ		ต�		สาลฺา		จาติ		อุปฏฺ€านสาลฺา.	(อุปฏฺ€าน	+	สาลฺา)

	 อุปฏฺ€าน�		จ	อ.เป็นที่บ�ารุงด้วย		ต�	อ.เป็นที่บ�ารุงนั้น		สาลฺา		จ	เป็นศาลฺาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อุปฏฺ€านสาลฺา	ชื่อว่าอุปฏฺ€านสาลฺา.	(ศาลฺาเป็นที่บ�ารุง)

คตคตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คตญฺจ		ต�		คตญฺจาติ		คตคต�,		€าน�.	(คต	+	คต)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส

	 	 ต�		(ฐาน�)	อ.ที่นั้น		คต�		จ	เป็นที่ไปแลฺ้วด้วย		คต�		จ	เป็นที่ไปแลฺ้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

คตคต�	ชื่อว่าคตคต,	ได้แก่ที่.	(ทั้งที่ไปแลฺ้วทั้งที่ไปแลฺ้ว)

	 ๒.	 คตคตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		คตคตฏฺ€าน�.	(คตคต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คตคต�		จ	อ.เป็นที่ทั้งไปแลฺ้วทั้งไปแลฺ้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ทั้งไปแลฺ้วทั้งไปแลฺ้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คตคตฏฺ€าน�	ชื่อว่าคตคตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ทั้งไปแลฺ้วทั้งไปแลฺ้ว)

อสุกคาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสุโก		จ		โส		คาโม		จาติ		อสุกคาโม.	(อสุก	+	คาม)

	 อสุโก		จ	อ.โน้นด้วย		โส	อ.โน้นนั้น		คาโม		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกคาโม	 

ชื่อว่าอสุกคาม.	(หมู่บ้านโน้น)
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อสุกคามคมนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 แลฺะทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อสุโก		จ		โส		คาโม		จาติ		อสุกคาโม.	(อสุก	+	คาม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อสุโก		จ	อ.โน้นด้วย		โส	อ.โน้นนั้น		คาโม		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกคาโม	

ชื่อว่าอสุกคาม.	(หมู่บ้านโน้น)

	 ๒.	 อสุกคาม�		คมน�		อสุกคามคมน�.	(อสุกคาม	+	คมน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คมน�	อ.เป็นที่ไป		อสุกคาม�	สู่หมู่บ้านโน้น		อสุกคามคมน�	ชื่อว่าอสุกคามคมน.	(เป็นที่ไปสู่หมู่บ้าน

โน้น)

	 ๓.	 อสุกคามคมนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อสุกคามคมนฏฺ€าน�.	(อสุกคามคมน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท	

กัมมธารยสมาส

	 	 อสุกคามคมน�		จ	อ.เป็นที่ไปสู่หมู่บ้านโน้นด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปสู่หมู่บ้านโน้นนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกคามคมนฏฺ€าน�	ชื่อว่าอสุกคามคมนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ไปสู่หมู่บ้านโน้น)

วิสมํ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิคต�		สม�		เอตสฺมาติ		วิสม�,		€าน�.	(วิ	+	สม)

	 สม�	อ.ความเสมอ		วิคต�	ไปปราศแลฺ้ว		เอตสฺมา	(€านา)	จากที่นั่น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(เอต�		€าน�)	อ.ที่นั่น		วิสม�	ชื่อว่าวิสม,	ได้แก่ที่.	(มีความเสมอไปปราศแลฺ้ว,	ไม่สม�่าเสมอ)

กทฺทมพหุลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กทฺทม�		พหุลฺ�		ยสฺสาติ		กทฺทมพหุลฺ�,		€าน�.	(กทฺทม	+	พหุลฺ)

	 กทฺทม�	อ.เปือกตม		พหุลฺ�	มาก		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

€าน�)	อ.ที่นั้น		กทฺทมพหุลฺ�	ชื่อว่ากทฺทมพหุลฺ,	ได้แก่ที่.	(มีเปือกตมมาก)
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สกฺขรพหุลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกฺขรา		พหุลฺา		ยสฺสาติ		สกฺขรพหุลฺ�,		€าน�.	(สกฺขรา	+	พหุลฺา)

	 สกฺขรา	อ.ก้อนกรวด		พหุลฺา	มาก		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

€าน�)	อ.ที่นั้น		สกฺขรพหุลฺ�	ชื่อว่าสกฺขรพหุลฺ,	ได้แก่ที่.	(มีก้อนกรวดมาก)

กาฬมตฺติกํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาฬา		มตฺติกา		ยสฺสาติ		กาฬมตฺติก�,		€าน�.	(กาฬา	+	มตฺติกา)

	 มตฺติกา	อ.ดิน		กาฬา	ด�า		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		€าน�)	

อ.ที่นั้น		กาฬมตฺติก�	ชื่อว่ากาฬมตฺติก,	ได้แก่ที่.	(มีดินด�า)

ตมฺพมตฺติกํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตมฺพา		มตฺติกา		ยสฺสาติ		ตมฺพมตฺติก�,		€าน�.	(ตมฺพา	+	มตฺติกา)

	 มตฺติกา	อ.ดิน		ตมฺพา	แดง		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		€าน�)	

อ.ที่นั้น		ตมฺพมตฺติก�	ชื่อว่าตมฺพมตฺติก,	ได้แก่ที่.	(มีดินแดง)

วิจริตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิจริตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วิจริตฏฺ€าน�.	(วิจริต	+	€าน)

	 วิจริต�	 	 จ	 อ.เป็นที่เที่ยวไปด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่เที่ยวไปนั้น	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

วิจริตฏฺ€าน�	ชื่อว่าวิจริตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เที่ยวไป)
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พาหิรป€วี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาหิรา		จ		สา		ป€วี		จาติ		พาหิรป€วี.	(พาหิรา	+	ป€วี)

	 พาหิรา		จ	อ.อันมีในภายนอกด้วย		สา	อ.อันมีในภายนอกนั้น		ป€วี		จ	เป็นแผ่นดินด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		พาหิรป€วี	ชื่อว่าพาหิรป€วี.	(แผ่นดินอันมีในภายนอก)

อชฺฌตฺติกป€วี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อชฺฌตฺติกา		จ		สา		ป€วี		จาติ		อชฺฌตฺติกป€วี.	(อชฺฌตฺติก	+	ป€วี)

	 อชฺฌตฺติกา		จ	อ.อันเป็นไปในภายในด้วย		สา	อ.อันเป็นไปในภายในนั้น		ป€วี		จ	เป็นแผ่นดินด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อชฺฌตฺติกป€วี	ชื่อว่าอชฺฌตฺติกป€วี.	(แผ่นดินที่เป็นไปในภายใน)

สเทวโก

	 เป็นสหบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		เทเวหิ		โย		วตฺตตีติ		สเทวโก,		ยมโลฺโก.	(สห	+	เทว)

	 โย		(ยมโลฺโก)	อ.ยมโลฺกใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		เทเวหิ	ด้วยเทวโลฺก	ท.		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ยมโลฺโก)	อ.ยมโลฺกนั้น		สเทวโก	ชื่อว่าสเทวก,	ได้แก่ยมโลฺก.	(พร้อมเทวโลฺก)

ธมฺมปทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธมฺมสฺส		ปท�		ธมฺมปท�.	(ธมฺม	+	ปท)

	 ปท�	อ.บท		ธมฺมสฺส	แห่งธรรม		ธมฺมปท�	ชื่อว่าธมฺมปท.	(บทแห่งธรรม,	ธรรมบท)

อตฺตภาวสงฺขาตา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตฺตภาโว		อิติ		สงฺขาตา		อตฺตภาวสงฺขาตา,		ป€วี.	(อตฺตภาว	+	สงฺขาตา)

	 (ป€วี)	อ.แผ่นดิน		สงฺขาตา	อันบัณฑิตกลฺ่าวแลฺ้ว		อตฺตภาโว		อิติ	ว่าอัตภาพ		อตฺตภาวสงฺขาตา	ชื่อ
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ว่าอตฺตภาวสงฺขาตา,	ได้แก่แผ่นดิน.	(กลฺ่าวคืออัตภาพ)

จตุพฺพิโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตฺตาโร		วิธา		ยสฺสาติ		จตุพฺพิโธ,		อปายโลฺโก.	(จตุ	+	วิธ)

	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		จตฺตาโร	สี่		ยสฺส		(อปายโลฺกสฺส)	แห่งโลฺกคืออบายใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		อปายโลฺโก)	อ.โลฺกคืออบายนั้น		จตุ�พฺพิโธ	ชื่อว่าจตุพฺพิธ,	ได้แก่โลฺกคืออบาย.	(มี	๔	อย่าง)

อปายโลโก

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อปายาเยว		โลฺโก		อปายโลฺโก.	(อปาย	+	โลฺก)

	 อปายา		เอว	อ.อบาย	ท.	นั่นเทียว		โลฺโก	เป็นโลฺก		อปายโลฺโก	ชื่อว่าอปายโลฺก.	(โลฺกคืออบาย)

ยถาสภาวํ

	 เป็นนิปาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โย		โย		สภาโว		ยถาสภาว�.	(ยถา	+	สภาว)

	 สภาโว	อ.สภาวะ		โย		โย	ใดๆ		ยถาสภาว�	ชื่อว่ายถาสภาว.	(ตามสภาวะ)

กถิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 กถิตสฺส		ภาโว		กถิตตฺต�.	(กถิต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 กถิตสฺส	 	 (ธมฺมปทสฺส)	 แห่งบทแห่งธรรม	 อันเรา	 กลฺ่าวแลฺ้ว	 	 กถิตตฺต�	 ชื่อว่า

กถิตตฺต.	(ความที่ธรรมบทอันเรากลฺ่าวแลฺ้ว)

สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาตํ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 แลฺะอสมาหารทิคุสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
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	 ๑.	 โพธิสฺส		ปกฺเข		ภวา		โพธิปกฺขิยา,		ธมฺมา.	(โพธิ	+	ปกฺข	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ธมฺมา)	 อ.ธรรม	ท.	 	ภวา	อันมีอยู่	 	 ปกฺเข	 ในฝักฝ่าย		 โพธิสฺส	แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้		 

โพธิปกฺขิยา	ชื่อว่าโพธิปกฺขิย,	ได้แก่ธรรมทั้งหลฺาย.	(อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้)

	 ๒.	 โพธิปกฺขิยา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		โพธิปกฺขิยธมฺมา.	(โพธิปกฺขิย	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 โพธิปกฺขิยา		จ	อ.อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีอยู่ในฝักฝ่าย

แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ท.	เหลฺ่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โพธิปกฺขิยธมฺมา	ชื่อว่า

โพธิปกฺขิยธมฺม.	(ธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้,	โพธิปักขิยธรรม)

	 ๓.	 สตฺตตฺตึส		โพธิปกฺขิยธมฺมา		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา.	(สตฺตตฺตึส	+	โพธิปกฺขิยธมฺม)	อสมาหาร

ทิคุสมาส

	 	 โพธิปกฺขิยธมฺมา	อ.ธรรมอันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ท.		สตฺตตฺตึส	สามสิบเจ็ด

ประการ		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา	ชื่อว่าสตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม.	(โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ)

	 ๔.		 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา		อิติ		สงฺขาต�		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต�,		ธมฺมปท�.	(สตฺตตฺ- 

ตึสโพธิปกฺขิยธมฺม	+	สงฺขาต)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ธมฺมปท�)	อ.บทแห่งธรรม		สงฺขาต�	อันบัณฑิตกลฺ่าวแลฺ้ว		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา		อิติ	ว่าธรรม

อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	๓๗	ประการ	สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต�	ชื่อว่าสตฺตตฺตึสโพธิ-

ปกฺขิยธมฺมสงฺขาต,	ได้แก่บทแห่งธรรม.	(ธรรมอันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	๓๗	ประการ,	กลฺ่าว

คือโพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ)			

มาลากาโร 

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาลฺ�		กโรตีติ		มาลฺากาโร.	(มาลฺาสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโลฺ)	อ.บุคคลฺใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		มาลฺ�	ซึ่งระเบียบ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโลฺ)	

อ.บุคคลฺนั้น		มาลฺากาโร	ชื่อว่ามาลฺาการ.	(ผู้ท�าระเบียบ,	นายมาลฺาการ)

อธิสีลสิกฺขา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อธิก�		สีลฺ�		อธิสีลฺ�.	(อธิ	+	สีลฺ)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 สีลฺ�	อ.ศีลฺ		อธิก�	อันยิ่ง		อธิสีลฺ�	ชื่อว่าอธิสีลฺ.	(ศีลฺอันยิ่ง,	อธิศีลฺ)

	 ๒.	 อธิสีลฺเมว		สิกฺขา		อธิสีลฺสิกฺขา.	(อธิสีลฺ	+	สิกฺขา)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อธิสีลฺ�		เอว	อ.ศีลฺอันยิ่งนั่นเทียว		สิกฺขา	เป็นสิกขา		อธิสีลฺสิกฺขา	ชื่อว่าอธิสีลฺสิกฺขา.	(สิกขาคือศีลฺ

อันยิ่ง,	อธิสีลฺสิกขา)

อธิจิตฺตสิกฺขา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อธิก�		จิตฺต�		อธิจิตฺต�.	(อธิ	+	จิตฺต)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 จิตฺต�	อ.จิต		อธิก�	อันยิ่ง		อธิจิตฺต�	ชื่อว่าอธิจิตฺต.	(จิตอันยิ่ง,	อธิจิต)

	 ๒.	 อธิจิตฺตเมว		สิกฺขา		อธิจิตฺตสิกฺขา.	(อธิจิตฺต	+	สิกฺขา)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อธิจิตฺต�		เอว	อ.จิตอันยิ่งนั่นเทียว		สิกฺขา	เป็นสิกขา		อธิจิตฺตสิกฺขา	ชื่อว่าอธิจิตฺตสิกฺขา.	(สิกขา

คือจิตอันยิ่ง,	อธิจิตตสิกขา)

อธิปญฺญาสิกฺขา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อธิกา		ปญฺญา		อธิปญฺญา.	(อธิ	+	ปญฺญา)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		อธิกา	อันยิ่ง		อธิปญฺญา	ชื่อว่าอธิปญฺญา.	(ปัญญาอันยิ่ง,	อธิปัญญา)

	 ๒.	 อธิปญฺญาเยว		สิกฺขา		อธิปญฺญาสิกฺขา.	(อธิปญฺญา	+	สิกฺขา)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อธิปญฺญา		เอว	อ.ปัญญาอันยิ่งนั่นเทียว		สิกฺขา	เป็นสิกขา		อธิปญฺญาสิกฺขา	ชื่อว่าอธิปญฺญา- 

สิกฺขา.	(สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง,	อธิปัญญาสิกขา)

โสตาปตฺติมคฺคฏฺโ€

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปตฺติมคฺเค		ติฏฺ€ตีติ		โสตาปตฺติมคฺคฏฺโ€.	(โสตาปตฺติมคฺคสทฺทูปปท	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการ

ห้ามการไป	+	อปัจจัย)

	 (โย		อริยปุคฺคโลฺ)	อ.อริยบุคคลฺใด		ติฏฺ€ติ	ย่อมด�ารงอยู่		โสตาปตฺติมคฺเค	ในโสดาปัตติมรรค		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(โส		อริยปุคฺคโลฺ)	อ.อริยบุคคลฺนั้น		โสตาปตฺติมคฺคฏฺโ€	ชื่อว่าโสตาปตฺติมคฺคฏฺ€,	ได้แก่อริยบุคคลฺ.	

(ผู้ด�ารงอยู่ในโสดาปัตติมรรค)
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อรหตฺตมคฺคฏฺโ€

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรหตฺตมคฺเค		ติฏฺ€ตีติ		อรหตฺตมคฺคฏฺโ€.	(อรหตฺตมคฺคสทฺทูปปท	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการ

ไป	+	อปัจจัย)

	 (โย		อริยปุคฺคโลฺ)	อ.อริยบุคคลฺใด		ติฏฺ€ติ	ย่อมด�ารงอยู่		อรหตฺตมคฺเค	ในอรหัตมรรค		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		อริยปุคฺคโลฺ)	อ.อริยบุคคลฺนั้น		อรหตฺตมคฺคฏฺโ€	ชื่อว่าอรหตฺตมคฺคฏฺ€,	ได้แก่อริยบุคคลฺ.	(ผู้ด�ารง

อยู่ในอรหัตมรรค)

สตฺตวิโธ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺต		วิธา		ยสฺสาติ		สตฺตวิโธ,		เสโข.	(สตฺต	+	วิธ)
	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		สตฺต	เจ็ด		ยสฺส		(เสขสฺส)	แห่งพระเสขะใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		โส		(เสโข)	อ.พระเสขะนั้น		สตฺตวิโธ	ชื่อว่าสตฺตวิธ,	ได้แก่พระเสขะ.	(มี	๗	จ�าพวก)

วุตฺตปฺปกาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺตสฺส		ปกาโร		ยสฺส		โส		วุตฺตปฺปกาโร,		ยมโลฺโก.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	 อ.ประการ	 	 (มยา)	 	 วุตฺตสฺส	 	 (วจนสฺส)	 แห่งค�า	 อันข้าพเจ้า	 กลฺ่าวแลฺ้ว	 	 ยสฺส		 
(ยมโลฺกสฺส)	แห่งยมโลฺกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ยมโลฺโก)	อ.ยมโลฺกนั้น		วุตฺตปฺปกาโร	ชื่อว่าวุตฺตปฺปการ,	
ได้แก่ยมโลฺก.	(มีประการที่ข้าพเจ้ากลฺ่าวไว้แลฺ้ว)

ปุปฺผาราโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผาน�		อาราโม		ปุปฺผาราโม.	(ปุปฺผ	+	อาราม)	

	 อาราโม	อ.สวน		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผาราโม	ชื่อว่าปุปฺผาราม.	(สวนดอกไม้)
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ตรุณมกุลานิ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตรุณานิ		จ		ตานิ		มกุลฺานิ		จาติ		ตรุณมกุลฺานิ,		ปุปฺผานิ.	(ตรุณ	+	มกุลฺ)

	 ตานิ		(ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.	เหลฺ่านั้น		ตรุณานิ		จ	อันอ่อนด้วย		มกุลฺานิ		จ	อันตูมด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ตรุณมกุลฺานิ	ชื่อว่าตรุณมกุลฺ,	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลฺาย.	(ทั้งอ่อนทั้งตูม)

ปาณกวิทฺธานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาเณหิ		วิทฺธานิ		ปาณวิทฺธานิ,		ปุปฺผานิ.	(ปาณ	+	วิทฺธ)

	 (ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.		ปาเณหิ	อันสัตว์	ท.		วิทฺธานิ	เจาะแลฺ้ว		ปาณวิทฺธานิ	ชื่อว่าปาณวิทฺธ,	ได้แก่

ดอกไม้ทั้งหลฺาย.	(ถูกสัตว์เจาะ)

คณฺ€ิกชาตานิ

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คณฺ€ิกา		ชาตา		เยสนฺติ		คณฺ€ิกชาตานิ,		ปุปฺผานิ.	(คนฺ€ิก	+	ชาต)

	 คณฺ€ิกา	อ.ปม	ท.		ชาตา	เกิดแลฺ้ว		เยส�		(ปุปฺผาน�)	แก่ดอกไม้	ท.	เหลฺ่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(ตานิ		ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.	เหลฺ่านั้น		คณฺ€ิกชาตานิ	ชื่อว่าคณฺ€ิกชาต,	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลฺาย.	(มีปม

เกิดแลฺ้ว,	มีปม)

โพธิปกฺขิยธมฺมปทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โพธิสฺส		ปกฺเข		ภวา		โพธิปกฺขิยา,		ธมฺมา.	(โพธิ	+	ปกฺข	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.		ภวา	อันมีอยู่		ปกฺเข	ในฝักฝ่าย		โพธิสฺส	แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้		โพธิ

ปกฺขิยา	ชื่อว่าโพธิปกฺขิย,	ได้แก่ธรรมทั้งหลฺาย.	(อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้)

	 ๒.	 โพธิปกฺขิยา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		โพธิปกฺขิยธมฺมา.	(โพธิปกฺขิย	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมม

ธารยสมาส

	 	 โพธิปกฺขิยา		จ	อ.อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีอยู่ในฝักฝ่าย
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แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	ท.	เหลฺ่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โพธิปกฺขิยธมฺมา	ชื่อว่า

โพธิปกฺขิยธมฺม.	(ธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้,	โพธิปักขิยธรรม)

	 ๓.	 โพธิปกฺขิยธมฺมาน�		ปท�		โพธิปกฺขิยธมฺมปท�.	(โพธิปกฺขิยธมฺม	+	ปท)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปท�	อ.บท		โพธิปกฺขิยธมฺมาน�	แห่งธรรมอันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้		โพธิปกฺขิย

ธมฺมปท�	ชื่อว่าโพธิปกฺขิยธมฺมปท.	(บทแห่งโพธิปักขิยธรรม)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสาน�		เทสนาวสาน�.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสาน�	อ.เป็นที่สิ้นสุดลฺง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสาน�	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
สุดลฺงแห่งพระเทศนา,	เวลฺาจบพระเทศนา)

อรหตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรหโต		ภาโว		อรหตฺต�.	(อรหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อรหโต	แห่งพระอรหันต์		อรหตฺต�	ชื่อว่าอรหตฺต.	(ความเป็นพระอรหันต์)

สมฺปตฺตปริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปตฺตา		จ		สา		ปริสา		จาติ		สมฺปตฺตปริสา.	(สมฺปตฺตา	+	ปริสา)

	 สมฺปตฺตา		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแลฺ้วด้วย		สา	อ.ผู้ถึงพร้อมแลฺ้วนั้น		ปริสา		จ	เป็นบริษัทด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สมฺปตฺตปริสา	ชื่อว่าสมฺปตฺตปริสา.	(บริษัทผู้ถึงพร้อมแลฺ้ว)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		



๑. เรื่่�องภิิกษุุ ๕๐๐ รืู่ปผูู้�ขวนขวายในการื่พููดเรื่่�องแผู้่นดินวรรค] 29

วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





๒. มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ ฯ  [๓๔]

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ  (มยา  วุจิฺจิเตฺ) ฯ

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ อ.เรี่�องแห่่งพรีะเถรีะผู้้�ยังกรีรีมฐานิ

มีพยับแดดเป็็นิอารีมณ์์ให่�เจิรีิญ

(มยา) อันิข้�าพเจิ�า (พรีะพุทธโฆสะ)  (วุจิฺจิเตฺ) จิะกล่่าว ฯ

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ วุตฺตฺกัมมะในิ วุจิฺจิเตฺๆ อาข้ยาตฺบทกัมมวาจิก

มยา อนิภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในิ วุจิฺจิเตฺ ฯ

๒. เรี�่องพรีะเถรีะผู้้�เจิรีิญมรีีจิิกรีรีมฐานิ

๑.	 “เผณูปมนิฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนิํ  สตฺฺถา  สาวตฺฺถิยํ  วิห่รีนิฺโตฺ  อ�ฺ�ตฺรีํ  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกํ   

ภิิกฺข้ํุ  อารีพฺภิ  กเถสิ ฯ

 สตฺฺถา  สาวตฺฺถิยํ  วิห่รีนิฺโตฺ  อ�ฺ�ตฺรีํ  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกํ  ภิิกฺข้ํุ  อารีพฺภิ  “เผณูปมนิฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนิํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺฺถา อ.พรีะศาสดา  วิหรีนิฺโตฺ เม่�อป็รีะทับ  สาวตฺฺถิยํ ในิเม่องสาวัตฺถี  อารีพฺฺภ	ทรีง 

ป็รีารีภิ  ภิกฺขุํุํ	 ซึ่่�งภิิกษุุ  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกํ ผู้้�ยังกรีรีมฐานิมีพยับแดดเป็็นิอารีมณ์์ 

ให่�เจิรีิญ  อญฺฺญฺตฺรีํ รี้ป็ใดรี้ป็ห่นิ่�ง  กเถสิ ตฺรีัสแล่�ว 	อิมํ		ธมฺมเทสนิํ ซึ่่�งพรีะธรีรีมเทศนิา

นิี�  “เผณูปมนิฺตฺิ  ว่า “เผู้ณ์้ป็มํ” ดังนิี�เป็็นิตฺ�นิ ฯ

 พรีะศาสดาเม่�อป็รีะทับอย้ใ่นิเมอ่งสาวตัฺถ ีทรีงป็รีารีภิภิกิษุผุู้้�เจิริีญมรีจีิกิรีรีมฐานิรีป้็ใดรีป้็ห่น่ิ�ง 

ตฺรีัสพรีะธรีรีมเทศนิานิี�ว่า “เผู้ณ์้ป็มํ” ดังนิี�เป็็นิตฺ�นิ

 สตฺฺถา  สุทธกัตฺตฺาในิ กเถสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  “เผู้ณ์้ป็มํ” สรี้ป็ะในิ อิตฺิๆ ศัพท์  

อาทยัตฺถะในิ อิมํ  ธมฺมเทสนิํ  อิมํ วิเสสนิะข้อง ธมฺมเทสนิํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ กเถสิ   

สาวตฺฺถิยํ วิสยาธารีะในิ วิห่รีนิฺโตฺๆ อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง สตฺฺถา  อ�ฺ�ตฺรีํ ก็ดี  มรีีจิิ- 

กมฺมฏฺฺ�านิิกํ ก็ดี วิเสสนิะข้อง ภิิกฺขุ้ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ อารีพฺภิๆ สมานิกาล่กิรีิยาในิ  

กเถสิ ฯ  
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๒. โส  กิรี  สตฺฺถุ  สนิฺตฺิเก  กมฺมฏฺฺ�านิํ  คเห่ตฺฺวา  “สมณ์ธมฺมํ  กรีิสฺสามีตฺิ  อรี�ฺ�ํ   

ป็วิสิตฺฺวา  ฆฏฺิตฺฺวา  วายมิตฺฺวา  อรีห่ตฺฺตฺํ  ป็ตฺฺตฺํุ  อสกฺโกนิฺโตฺ  “วิเสเสตฺฺวา  กมฺมฏฺฺ�านิํ  

กถาเป็สฺสามีตฺิ  สตฺฺถุ  สนิฺตฺิกํ  อาคจิฺฉนิฺโตฺ  อนิฺตฺรีามคฺเค  มรีีจิ่  ทิสฺวา  “ยถายํ   

คิมฺห่สมเย  อุฏฺฺ�ิตฺา  มรีีจิิ  ท้เรี  �ิตฺานิํ  รี้ป็คตฺํ  วิย  ป็�ฺ�ายตฺิ,  สนิฺตฺิกํ  อาคจิฺฉนิฺตฺานิํ  

เนิว  ป็�ฺ�ายตฺิ;  อยํ  อตฺฺตฺภิาโวป็ิ  อุป็ฺป็าทวยตฺฺเถนิ  เอวรี้โป็ตฺิ  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิํ   

ภิาเวนิฺโตฺ  อาคนิฺตฺฺวา  มคฺคกิล่นิฺโตฺ  อจิิรีวตฺิยํ  นิห่ายิตฺฺวา  เอกสฺม่  จิณ์ฺฑโสตฺตฺีเรี   

ฉายาย  นิิสินิฺโนิ  อุทกเวคาภิิฆาเตฺนิ  อุฏฺฺ�ห่ิตฺฺวา  มห่นิฺเตฺ  เผู้ณ์ป็ิณ์ฺเฑ  ภิิชฺชมาเนิ   

ทิสฺวา  “อยํ  อตฺฺตฺภิาโวป็ิ  อุป็ฺป็ชฺชิตฺฺวา  ภิิชฺชนิตฺฺเถนิ  เอวรี้โป็เยวาตฺิ  อารีมฺมณ์ํ   

อคฺคเห่สิ ฯ

 โส  (ภิิกฺขุ้)  กิรี  สตฺฺถุ  สนิฺตฺิเก  กมฺมฏฺฺ�านิํ  คเห่ตฺฺวา  “(อห่ํ)  สมณ์ธมฺมํ  กรีิสฺสามีตฺิ  (จิินิฺเตฺตฺฺวา)   

อรี�ฺ�ํ  ป็วิสิตฺฺวา  ฆฏฺิตฺฺวา  วายมิตฺฺวา  อรีห่ตฺฺตฺํ  ป็ตฺฺตฺํุ  อสกฺโกนิฺโตฺ  “(อห่ํ  สตฺฺถารีํ)  วิเสเสตฺฺวา  

กมฺมฏฺฺ�านิํ  กถาเป็สฺสามีตฺิ  (จิินิฺเตฺตฺฺวา)  สตฺฺถุ  สนิฺตฺิกํ  อาคจิฺฉนิฺโตฺ  อนิฺตฺรีามคฺเค  มรีีจิ่  ทิสฺวา  

“ยถา  อยํ  คิมฺห่สมเย  อุฏฺฺ�ิตฺา  มรีีจิิ  ท้เรี  �ิตฺานิํ  (ชนิานิํ)  รี้ป็คตฺํ  วิย  ป็�ฺ�ายตฺิ,  สนิฺตฺิกํ  

อาคจิฺฉนิฺตฺานิํ  (ชนิานิํ)  เนิว  ป็�ฺ�ายตฺิ;  (เอวํ)  อยํ  อตฺฺตฺภิาโวป็ิ  อุป็ฺป็าทวยตฺฺเถนิ  เอวรี้โป็  

(โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (มนิสิกาเรีนิ)  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิํ  ภิาเวนิฺโตฺ  อาคนิฺตฺฺวา  มคฺคกิล่นิฺโตฺ  อจิิรีวตฺิยํ   

นิห่ายิตฺฺวา  เอกสฺม่  จิณ์ฺฑโสตฺตฺีเรี  ฉายาย  นิิสินิฺโนิ  อุทกเวคาภิิฆาเตฺนิ  อุฏฺฺ�ห่ิตฺฺวา  มห่นิฺเตฺ  

เผู้ณ์ป็ิณ์ฺเฑ  ภิิชฺชมาเนิ  ทิสฺวา  “อยํ  อตฺฺตฺภิาโวป็ิ  อุป็ฺป็ชฺชิตฺฺวา  ภิิชฺชนิตฺฺเถนิ  เอวรี้โป็  เอว  (โห่ตฺิ)”  

อิตฺิ  อารีมฺมณ์ํ  (กตฺฺวา)  อคฺคเห่สิ ฯ

 กิรี	ได�ยินิว่า  โส		(ภิกฺขุํุ)	อ.ภิิกษุุนิั�นิ  คเหตฺฺวา เรีียนิเอาแล่�ว  กมฺมฏฺฺ�านิํ	ซึ่่�งกรีรีมฐานิ   

สนิฺตฺิเก ในิสํานิัก  สตฺฺถุ ข้องพรีะศาสดา  (จิินิฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.เรีา  

กรีิสฺสามิ	 จิักกรีะทํา  สมณธมฺมํ	ซึ่่�งสมณ์ธรีรีม”  อิตฺิ ดังนิี�  ปวิสิตฺฺวา เข้�าไป็แล่�ว  

อรีญฺฺญฺํ ส้่ป็่า  ฆฏฺิตฺฺวา เพียรีแล่�ว  วายมิตฺฺวา พยายามแล่�ว  อสกฺโกนิฺโตฺ ไม่อาจิอย้่  

ปตฺฺตฺุํ เพ่�ออันิบรีรีลุ่  อรีหตฺฺตฺํ ซึ่่�งความเป็็นิแห่่งพรีะอรีห่ันิตฺ์  (จิินิฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ 

ว่า  “(อหํ)	อ.เรีา  (สตฺฺถารีํ) ท้ล่ยังพรีะศาสดา  กถาเปสฺสามิ จิักให่�ตฺรีัสบอก  กมฺมฏฺฺ�านิํ 

ซึ่่�งกรีรีมฐานิ  วิเสเสตฺฺวา ให่�พิเศษุ”  อิตฺิ	ดังนิี�  อาคจิฺฉนิฺโตฺ มาอย้่  สนิฺตฺิกํ ส้่สํานิัก  

สตฺฺถุ	ข้องพรีะศาสดา  ทิสฺวา เห่็นิแล่�ว  มรีีจิึ ซึ่่�งพยับแดด  อนิฺตฺรีามคฺเค ในิรีะห่ว่าง

แห่่งห่นิทาง  มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิํ ยังกรีรีมฐานิมีพยับแดดเป็็นิอารีมณ์์  ภาเวนิฺโตฺ ให่�เจิรีิญ
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อย้่  (มนิสิกาเรีนิ) ด�วยการีกรีะทําไว�ในิใจิ  อิตฺิ	ว่า  “อยํ		มรีีจิิ อ.พยับแดดนิี�  อุฏฺฺ�ิตฺา 

อันิตฺั�งข้่�นิแล่�ว  คิมฺหสมเย ในิสมัยแห่่งฤด้รี�อนิ  ปญฺฺญฺายตฺิ ย่อมป็รีากฏฺ  รีูปคตฺํ		วิย 

รีาวกะว่าถ่งแล่�วซึ่่�งความเป็็นิรี้ป็  (ชนิานิํ) แก่ชนิ ท. 	�ิตฺานิํ ผู้้�ดํารีงอย้่แล่�ว  ทูเรี ในิที�

ไกล่,  เนิว		ปญฺฺญฺายตฺิ ย่อมไม่ป็รีากฏฺ  (ชนิานิํ) แก่ชนิ ท.  อาคจิฺฉนิฺตฺานิํ	ผู้้�มาอย้่  

สนิฺตฺิกํ	ส้่ที�ใกล่�  ยถา ฉันิใด;  อยํ		อตฺฺตฺภาโวปิ แม� อ.อัตฺภิาพนิี�  เอวรีูโป เป็็นิสภิาพมี

อย่างนิี�เป็็นิรี้ป็  อุปฺปาทวยตฺฺเถนิ เพรีาะอรีรีถว่าเกิดข้่�นิแล่ะเส่�อมไป็  (โหตฺิ) ย่อมเป็็นิ  

(เอวํ) ฉันินิั�นิ”  อิตฺิ ดังนิี�  อาคนิฺตฺฺวา มาแล่�ว  มคฺคกิลนิฺโตฺ เห่นิ็ดเห่นิ่�อยแล่�วในิห่นิทาง  

นิหายิตฺฺวา สรีงแล่�ว  อจิิรีวตฺิยํ ในิแม่นิํ�าช่�อว่าอจิิรีวดี  นิิสินิฺโนิ นิั�งแล่�ว  ฉายาย ที�เงา  

จิณฺฑโสตฺตฺีเรี ที�ฝั่งแห่่งแม่นิํ�ามีกรีะแสเชี�ยว  เอกสฺมึ	 แห่่งห่นิ่�ง  ทิสฺวา เห่็นิแล่�ว  

เผณปิณฺเฑ	 ซึ่่�งก�อนิแห่่งฟองนิํ�า ท.  มหนิฺเตฺ อันิให่ญ่  อุทกเวคาภิฆาเตฺนิ			

อุฏฺฺ�หิตฺฺวา	 	 ภิชฺชมาเนิ อันิตฺั�งข้่�นิแล่�ว ด�วยการีกรีะทบแห่่งกําล่ังข้องนิํ�า แตฺกไป็อย้่  

อคฺคเหสิ ได�ถ่อเอาแล่�ว  (กตฺฺวา) กรีะทํา  อารีมฺมณํ ให่�เป็็นิอารีมณ์์  อิตฺิ ว่า  “อยํ		

อตฺฺตฺภาโวปิ แม� อ.อัตฺภิาพนิี�  เอวรีูโป		เอว เป็็นิสภิาพมีอย่างนิี�เป็็นิรี้ป็  อุปฺปชฺชิตฺฺวา		

ภิชฺชนิตฺฺเถนิ เพรีาะอรีรีถว่า เกิดข้่�นิแล่�ว แตฺกไป็  (โหตฺิ) ย่อมเป็็นิ”  อิตฺิ ดังนิี� ฯ

 เล่่ากันิว่า ภิกิษุนุิั�นิ เรียีนิกรีรีมฐานิในิสาํนิกัข้องพรีะศาสดา คดิว่า “เรีาจิกัทาํสมณ์ธรีรีม” ดังนิี�

แล่�ว ก็เข้�าไป็ส้่ป็่า เพียรีพยายามแล่�ว ก็ไม่อาจิจิะบรีรีลุ่พรีะอรีห่ัตฺได� จิ่งคิดว่า “เรีาจิัก

ท้ล่ให่�พรีะศาสดาตฺรีัสบอกกรีรีมฐานิให่�พิเศษุ” จิ่งมาส้สํานิักข้องพรีะศาสดา เห่็นิพยับ

แดดในิรีะห่ว่างทาง จิ่งเจิรีิญมรีีจิิกรีรีมฐานิ ด�วยมนิสิการีว่า “พยับแดดที�ตฺั�งข้่�นิในิฤด้

รี�อนินิี� ป็รีากฏฺดุจิเข้�าถ่งรี้ป็ แก่พวกชนิผู้้�ดํารีงอย้่ในิที�ไกล่ ไม่ป็รีากฏฺแก่พวกชนิผู้้�มาส้่ที�

ใกล่� ฉันิใด, แม�อัตฺภิาพนิี� ย่อมเป็็นิสภิาพเช่นินิี� เพรีาะอรีรีถว่าเกิดแล่ะเส่�อมไป็” มาแล่�ว

เห่นิ็ดเห่นิ่�อยในิห่นิทาง จิ่งสรีงนิํ�าในิแม่นิํ�าอจิิรีวดี นิั�งที�รี่มเงา รีิมฝั่งแม่นิํ�าที�มีกรีะแสนิํ�า

เชี�ยว เห่็นิฟองนิํ�าฟองให่ญ่ที�เกิดด�วยการีกรีะทบแห่่งกําล่ังข้องนิํ�า แล่�วก็แตฺกไป็อย้่ ได�

ถ่อเอาเป็็นิอารีมณ์์ว่า “แม�อัตฺภิาพนิี� ก็เป็็นิสภิาพเช่นินิี�นิั�นิแห่ล่ะ เพรีาะอรีรีถว่าเกิดข้่�นิ

แล่�ว ก็แตฺกไป็”

 กิรีศัพท์ อนิุสสวนิัตฺถะ  โส วิเสสนิะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาในิ อคฺคเห่สิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวาจิก  สตฺฺถุ สามีสัมพันิธะในิ สนิฺตฺิเกๆ วิสยาธารีะในิ คเห่ตฺฺวา  กมฺมฏฺฺฅานิํ อวุตฺตฺ-

กัมมะในิ คเห่ตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ จิินิฺเตฺตฺฺวา  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาในิ กรีิสฺสามิๆ  
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อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  สมณ์ธมฺมํ อวุตฺตฺกัมมะในิ กรีิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการีะในิ  

จิินิฺเตฺตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ ป็วิสิตฺฺวา  อรี�ฺฃํ สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ ป็วิสิตฺฺวาๆ  

ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ ฆฏฺิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ วายมิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ  

อสกฺโกนิฺโตฺ  อรีห่ตฺฺตฺํ สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ ป็ตฺฺตฺุํๆ ตฺุมัตฺถสัมป็ทานิในิ อสกฺโกนิฺโตฺๆ 

อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง ภิิกฺขุ้  “อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาในิ กถาเป็สฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจิก  

สตฺฺถารีํ การีิตฺกัมมะในิ กถาเป็สฺสามิ  วิเสเสตฺฺวา กิรีิยาวิเสสนิะในิ กถาเป็สฺสามิ  

กมฺมฏฺฺฅานิํ อวุตฺตฺกัมมะในิ กถาเป็สฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการีะในิ จิินิฺเตฺตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่-

กิรีิยาในิ อาคจิฺฉนิฺโตฺ  สตฺฺถุ สามีสัมพันิธะในิ สนิฺตฺิกํๆ สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ  

อาคจิฺฉนิฺโตฺๆ อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง ภิิกฺขุ้  อนิฺตฺรีามคฺเค วิสยาธารีะในิ ทิสฺวา  มรีีจิ่  

อวุตฺตฺกัมมะในิ ทิสฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ ภิาเวนิฺโตฺ  “อยํ ก็ดี  อุฏฺฺฅิตฺา ก็ดี วิเสสนิะข้อง 

มรีีจิิๆ สุทธกัตฺตฺาในิ ป็�ฺฃายตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  ยถา อุป็มาโชตฺกะ  คิมฺห่สมเย 

กาล่สัตฺตฺมีในิ อุฏฺฺฅิตฺา  ท้เรี วิสยาธารีะในิ ฅิตฺานิํๆ วิเสสนิะข้อง ชนิานิํๆ สัมป็ทานิในิ 

ป็�ฺฃายตฺิ  รี้ป็คตฺํ อุป็มากิรีิยาวิเสสนิะในิ ป็�ฺฃายตฺิ  วิยศัพท์ อุป็มาโชตฺกะเข้�ากับ  

รี้ป็คตฺํ,  สนิฺตฺิกํ สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ อาคจิฺฉนิฺตฺานิํๆ วิเสสนิะข้อง ชนิานิํๆ สัมป็ทานิในิ 

ป็�ฺฃายตฺิ  เอวศัพท์ อวธารีณ์ะเข้�ากับ นิๆ ศัพท์ ป็ฏฺิเสธะในิ ป็�ฺฃายตฺิ,  อยํ วิเสสนิะ

ข้อง อตฺฺตฺภิาโว  อป็ิศัพท์ อเป็กข้ัตฺถะเข้�ากับ อตฺฺตฺภิาโวๆ สุทธกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจิก  เอวํ อุป็เมยยโชตฺกะ  อุป็ฺป็าทวยตฺฺเถนิ เห่ตฺุในิ เอวรี้โป็ๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในิ 

โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรี้ป็ะในิ มนิสิกาเรีนิๆ กรีณ์ะในิ ภิาเวนิฺโตฺ  มรีีจิิกมฺมฏฺฺฅานิํ การีิตฺกัมมะ 

ในิ ภิาเวนิฺโตฺๆ อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง ภิิกฺขุ้  อาคนิฺตฺฺวา สมานิกาล่กิรีิยาในิ มคฺคกิล่นิฺโตฺๆ 

วิเสสนิะข้อง ภิิกฺขุ้  อจิิรีวตฺิยํ วิสยาธารีะในิ นิห่ายิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ นิิสินิฺโนิ  

เอกสฺม่ วิเสสนิะข้อง จิณ์ฺฑโสตฺตฺีเรี วิสยาธารีะในิ นิิสินิฺโนิ  ฉายาย วิสยาธารีะในิ  

นิิสินิฺโนิๆ วิเสสนิะข้อง ภิิกฺขุ้  อุทกเวคาภิิฆาเตฺนิ กรีณ์ะในิ อุฏฺฺฅห่ิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยา

ในิ ภิิชฺชมาเนิ  มห่นิฺเตฺ วิเสสนิะข้อง เผู้ณ์ป็ิณ์ฺเฑๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ ทิสฺวา  ภิิชฺชมาเนิ  

วิเสสนิะข้อง เผู้ณ์ป็ิณ์ฺเฑ  ทิสฺวา ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ อคฺคเห่สิ  “อยํ วิเสสนิะข้อง  

อตฺฺตฺภิาโว  อป็ิศัพท์ อเป็กข้ัตฺถะเข้�ากับ อตฺฺตฺภิาโวๆ สุทธกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจิก  อุป็ฺป็ชฺชิตฺฺวา ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ ภิิชฺชนิตฺฺเถนิๆ เห่ตฺุในิ เอวรี้โป็ๆ วิกตฺิกัตฺตฺา 

ในิ โห่ตฺิ  เอวศัพท์ อวธารีณ์ะเข้�ากับ เอวรี้โป็”  อิตฺิศัพท์ อาการีะในิ กตฺฺวา  อารีมฺมณ์ํ  

วิกตฺิกัมมะในิ กตฺฺวาๆ กิรีิยาวิเสสนิะในิ อคฺคเห่สิ ฯ
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๓. สตฺฺถา  คนิฺธกุฏฺิยํ  �ิโตฺว  ตฺํ  เถรีํ  ทิสฺวา  “เอวเมว  ภิิกฺขุ้   เอวรี้โป็วายํ   อตฺฺตฺภิาโว   

เผู้ณ์ป็ิณ์ฺโฑ  วิย  มรีีจิิ  วิย  อุป็ฺป็ชฺชนิภิิชฺชนิสภิาโวเอวาตฺิ  วตฺฺวา  อิมํ  คาถมาห่

	 	 “เผณูปมํ		กายมิมํ		วิทิตฺฺวา

	 	 มรีีจิิธมฺมํ		อภิสมฺพฺุธาโนิ

				 	 เฉตฺฺวานิ		มารีสฺส		ปปุปฺผกานิิ

						 	 อทสฺสนิํ		มจิฺจิุรีาชสฺส		คจิฺเฉตฺิ ฯ

 สตฺฺถา  คนิฺธกุฏฺิยํ  �ิโตฺ ว  ตฺํ  เถรีํ  ทิสฺวา  “เอวเมว  ภิิกฺขุ้   เอวรี้โป็  เอว  อยํ  อตฺฺตฺภิาโว   

เผู้ณ์ป็ิณ์ฺโฑ  วิย  มรีีจิิ  วิย  อุป็ฺป็ชฺชนิภิิชฺชนิสภิาโว  เอว  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  วตฺฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห่

	 	 “(ภิกฺขุํุ)		เผณูปมํ		กายํ		อิมํ		วิทิตฺฺวา

	 	 (อิมํ		กายํ)		มรีีจิิธมฺมํ		อภิสมฺพฺุธาโนิ

				 	 เฉตฺฺวานิ		มารีสฺส		ปปุปฺผกานิิ

						 	 อทสฺสนิํ		มจิฺจิุรีาชสฺส		คจิฺเฉตฺิ ฯ

 สตฺฺถา อ.พรีะศาสดา  �โิตฺ	ว ทรีงดํารีงอย้่แล่�วเทียว  คนิฺธกุฏฺิยํ ในิพรีะคันิธกุฏฺี  ทิสฺวา  

ทอดพรีะเนิตฺรีเห่็นิแล่�ว  ตฺํ		เถรีํ ซึ่่�งพรีะเถรีะนิั�นิ  วตฺฺวา ตฺรีัสแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภิกฺขุํุ ด้ก่อนิ

ภิิกษุุ  เอวํ	 	 เอว อ.อย่างนิั�นินิั�นิเทียว  อยํ	 	อตฺฺตฺภาโว อ.อัตฺภิาพนิี�  เอวรีูโป	 	 เอว		

มีอย่างนิี�เป็็นิรี้ป็นิั�นิเทียว  อุปฺปชฺชนิภิชฺชนิสภาโว	 	 เอว เป็็นิอัตฺภิาพมีอันิเกิดข้่�นิ 

แล่ะอันิแตฺกไป็เป็็นิสภิาพนิั�นิเทียว  (โหตฺิ) ย่อมเป็็นิ  เผณปิณฺโฑ		วิย รีาวกะ อ.ก�อนิ

แห่่งฟองนิํ�า  มรีีจิิ	 	วิย รีาวกะ อ.พยับแดด”  อิตฺิ ดังนิี�  อาห ตฺรีัสแล่�ว  อิมํ	 	คาถํ  

ซึ่่�งพรีะคาถานิี�  อิตฺิ ว่า

“(ภิกฺขุํุ) อ.ภิิกษุุ  วิทิตฺฺวา รี้�แล่�ว  อิมํ		กายํ ซึ่่�งกายนิี�  เผณูปมํ 

ว่ามีฟองนิํ�าเป็็นิเครี่�องเป็รีียบ  อภิสมฺพฺุธาโนิ รี้�พรี�อมเฉพาะอย้่  

(อิมํ	 	 กายํ) ซึ่่�งกายนิี�  มรีีจิิธมฺมํ ว่ามีพยับแดดเป็็นิธรีรีมดา  

เฉตฺฺวานิ ตฺัดแล่�ว  ปปุปฺผกานิิ ซึ่่�งพวงแห่่งดอกไม� ท.  มารีสฺส 

ข้องมารี  คจิฺเฉ พ่งถ่ง  อทสฺสนิํ	 ซึ่่�งที�เป็็นิที�ไม่เห่็นิ  มจิฺจิุ-	

รีาชสฺส แห่่งพญามัจิจิุรีาช” 	อิตฺิ ดังนิี� ฯ

 พรีะศาสดาทรีงดาํรีงอย้ที่�พรีะคันิธกุฎีนิั�นิแห่ล่ะ ทอดพรีะเนิตฺรีพรีะเถรีะนิั�นิ ตฺรีสัว่า “ภิกิษุ ุอย่าง

นิั�นินิั�นิแห่ล่ะ อัตฺภิาพนิี� มีสภิาพเป็็นิอย่างนิี� มีการีเกิดข้่�นิแล่ะการีแตฺกไป็เป็็นิสภิาพ ดุจิ
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ก�อนิฟองนิํ�า ดุจิพยับแดด” ดังนิี�แล่�ว จิ่งตฺรีัสพรีะคาถานิี�ว่า

“ภิิกษุุรี้�กายนิี� ว่ามีฟองนิํ�าเป็็นิเครี่�องเป็รีียบ รี้�กายนิี� ว่ามีพยับ

แดดเป็็นิธรีรีมดา ตฺัดพวงดอกไม�ทั�งห่ล่ายข้องมารี พ่งถ่งการีไม่

เห่็นิข้องพญามัจิจิุรีาช”

 สตฺฺถา สุทธกัตฺตฺาในิ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  คนิฺธกุฏฺิยํ วิสยาธารีะในิ ฅิโตฺ  เอวศัพท์  

อวธารีณ์ะเข้�ากับ ฅิโตฺๆ วิเสสนิะข้อง สตฺฺถา  ตฺํ วิเสสนิะข้อง เถรีํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ  

ทิสฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ วตฺฺวา  “ภิิกฺขุ้ อาล่ป็นิะ  เอวศัพท์ อวธารีณ์ะเข้�ากับ เอวํๆ  

ล่ิงคัตฺถะ,  เอวศัพท์ อวธารีณ์ะเข้�ากับ เอวรี้โป็  อยํ ก็ดี  เอวรี้โป็ ก็ดี วิเสสนิะข้อง  

อตฺฺตฺภิาโวๆ สุทธกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  เผู้ณ์ป็ิณ์ฺโฑ ก็ดี  มรีีจิิ ก็ดี  

อุป็มาล่ิงคัตฺถะ  วิย สองศัพท์ อุป็มาโชตฺกะเข้�ากับ เผู้ณ์ป็ิณ์ฺโฑ แล่ะ มรีีจิิ  เอวศัพท์  

อวธารีณ์ะเข้�ากับ อุป็ฺป็ชฺชนิภิิชฺชนิสภิาโวๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการีะในิ  

วตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ อาห่  อิมํ วิเสสนิะข้อง คาถํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ อาห่

“ภิิกฺขุ้ สุทธกัตฺตฺาในิ คจิฺเฉๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  เผู้ณ์้ป็มํ 

สัมภิาวนิาในิ วิทิตฺฺวา  อิมํ วิเสสนิะข้อง กายํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ  

วิทิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ อภิิสมฺพุธาโนิ  อิมํ วิเสสนิะข้อง 

กายํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ อภิิสมฺพุธาโนิ  มรีีจิิธมฺมํ สัมภิาวนิาในิ 

อภิิสมฺพุธาโนิๆ อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง ภิิกฺขุ้  เฉตฺฺวานิ ป็ุพพกาล่-

กิรีิยาในิ คจิฺเฉ  มารีสฺส สามีสัมพันิธะในิ ป็ป็ุป็ฺผู้กานิิๆ อวุตฺตฺ-

กัมมะในิ เฉตฺฺวานิ  อทสฺสนิํ สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ คจิฺเฉ   

มจิฺจิุรีาชสฺส สามีสัมพันิธะในิ อทสฺสนิํ”  อิตฺิศัพท์ สรี้ป็ะในิ อิมํ  

คาถํ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. ตฺตฺฺถ  “เผณูปมนิฺตฺิ:  อิมํ  เกสาทิสมุห่สงฺข้าตฺํ  กายํ  ‘อพล่ทุพฺพล่อนิทฺธนิิยตฺาวกาล่ิกตฺฺเถนิ   

เผู้ณ์ป็ิณ์ฺฑสรีิกฺข้โกตฺิ  วิทิตฺฺวา ฯ

 ตฺตฺฺถ  (ป็เทสุ)  “เผณูปมนิฺตฺิ:  (ป็ทสฺส)  “อิมํ  เกสาทิสมุห่สงฺข้าตฺํ  กายํ  ‘อพล่ทุพฺพล่อนิทฺธนิิย-  

ตฺาวกาล่ิกตฺฺเถนิ  เผู้ณ์ป็ิณ์ฺฑสรีิกฺข้โกตฺิ  วิทิตฺฺวา”  (อิตฺิ  อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ)	อ.อรีรีถ  (อิตฺิ)	ว่า  “วิทิตฺฺวา รี้�แล่�ว  อิมํ		กายํ	ซึ่่�งกายนิี�  เกสาทิสมุหสงฺขุําตฺํ		
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ค่อว่า อันิบัณ์ฑิตฺกล่่าวแล่�วว่าป็รีะชุมแห่่งอาการีสามสิบสองมีผู้มเป็็นิตฺ�นิ 	 อิตฺิ	 ว่า  

‘เผณปิณฺฑสรีิกฺขุํโก อันิเช่นิกับด�วยก�อนิแห่่งฟองนิํ�า  อพฺลทุพฺฺพฺลอนิทฺธนิิยตฺาว-	

กาลิกตฺฺเถนิ เพรีาะอรีรีถว่าไม่มีกําล่ัง มีกําล่ังอันิโทษุป็รีะทุษุรี�ายแล่�ว ไม่ควรีซึ่่�งกาล่

นิานิ แล่ะเป็็นิไป็ตฺล่อดกาล่เพียงนิั�นิ’  อิตฺิ ดังนิี�”  อิตฺิ	 ดังนิี�  ตฺตฺฺถ	 	 (ปเทสุ)			

“เผณูปมนิฺตฺิ:		(ปทสฺส)	แห่่ง- ในิบท ท. เห่ล่่านิั�นิห่นิา -บท ว่า “เผู้ณ์้ป็มํ” ดังนิี� ฯ

  บรีรีดาบทเห่ล่่านิั�นิ บทว่า “เผณูปมํ”	ความว่า รี้�กายนิี� กล่่าวค่อป็รีะชุมอาการี ๓๒ มีผู้ม

เป็็นิตฺ�นิ ว่าเป็็นิเช่นิกับก�อนิฟองนิํ�า เพรีาะอรีรีถว่าไม่มีกําล่ัง มีกําล่ังทรีาม ไม่ควรีแก่

การีนิานิ แล่ะเป็็นิไป็เพียงชั�วกาล่

 ตฺตฺฺถ วิเสสนิะข้อง ป็เทสุๆ นิิทธารีณ์ะในิ ป็ทสฺส  “เผู้ณ์้ป็มํ” สรี้ป็ะในิ อิตฺิๆ ศัพท์ สรี้ป็ะในิ 

ป็ทสฺสๆ นิิทธารีณ์ียะแล่ะสามีสัมพันิธะในิ อตฺฺโถ  “อิมํ ก็ดี  เกสาทิสมุห่สงฺข้าตฺํ ก็ดี  

วิเสสนิะข้อง กายํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ วิทิตฺฺวา  ‘อพล่ทุพฺพล่อนิทฺธนิิยตฺาวกาล่ิกตฺฺเถนิ เห่ตฺุ

ในิ เผู้ณ์ป็ิณ์ฺฑสรีิกฺข้โกๆ สัมภิาวนิาในิ อิตฺิๆ ศัพท์ อาการีะในิ วิทิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยา

ในิ อภิิสมฺพุธาโนิ”  อิตฺิศัพท์ สรี้ป็ะในิ อตฺฺโถๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ 

 ................................................................................................................................

๕. 	มรีีจิิธมฺมนิฺตฺิ:  ยถา  มรีีจิิ  ท้เรี  �ิตฺานิํ  รี้ป็คตฺํ  วิย  คยฺหุ่ป็คา  วิย  โห่ตฺิ,  สนิฺตฺิเก   

อุป็คจิฺฉนิฺตฺานิํ  รีิตฺฺตฺา  ตฺุจิฺฉา  อคยฺหุ่ป็คา  สมฺป็ชฺชตฺิ;  เอวํ  ข้ณ์ิกอิตฺฺตฺรีป็จิฺจิุป็ฏฺฺ- 

�านิตฺฺเถนิ  อยํ  กาโยป็ิ  มรีีจิิธมฺโมตฺิ  อภิิสมฺพุธาโนิ  พุชฺฌนิฺโตฺ  ชานินิฺโตฺตฺิ  อตฺฺโถ ฯ

 “มรีีจิิธมฺมนิฺตฺิ:  (ป็ทสฺส)  “ยถา  มรีีจิิ  ท้เรี  �ิตฺานิํ  (ชนิานิํ)  รี้ป็คตฺํ  วิย  คยฺหุ่ป็คา  วิย  โห่ตฺิ,  สนิฺตฺิเก   

อุป็คจิฺฉนิฺตฺานิํ  (ชนิานิํ)  รีิตฺฺตฺา  ตฺุจิฺฉา  อคยฺหุ่ป็คา  (หุ่ตฺฺวา)  สมฺป็ชฺชตฺิ;  เอวํ  ข้ณ์ิกอิตฺฺตฺรี- 

ป็จิฺจิุป็ฏฺฺ�านิตฺฺเถนิ  อยํ  กาโยป็ิ  มรีีจิิธมฺโม  (โห่ตฺิ)’  อิตฺิ  อภิิสมฺพุธาโนิ  พุชฺฌนิฺโตฺ  ชานินิฺโตฺตฺิ   

อตฺฺโถ ฯ

 อตฺฺโถ อ.อรีรีถ  อิตฺิ	ว่า  “อภิสมฺพฺุธาโนิ รี้�พรี�อมเฉพาะอย้่  พฺุชฺฌนิฺโตฺ ค่อว่า รี้�อย้่  ชานินิฺโตฺ 

ค่อว่า ทรีาบอย้่  อิตฺิ ว่า  ‘มรีีจิิ อ.พยับแดด  คยฺหุปคา	 	 วิย	 เป็็นิรีาวกะว่าเข้�าถ่ง 

ซึ่่�งความเป็็นิวัตฺถุอันิบุคคล่พ่งถ่อเอา  โหตฺิ ย่อมมี  รีูปคตฺํ	 	 วิย	 รีาวกะว่าเข้�าถ่งแล่�ว 

ซึ่่�งความเป็็นิรี้ป็  (ชนิานิํ) แก่ชนิ ท.  ฅิตฺานิํ ผู้้�ดํารีงอย้่แล่�ว  ทูเรี ในิที�ไกล่,  รีิตฺฺตฺา เป็็นิ

ธรีรีมชาตฺิว่าง  ตฺุจิฺฉา เป็็นิธรีรีมชาตฺิเป็ล่่า  อคยฺหุปคา เป็็นิธรีรีมชาตฺิเข้�าถ่งซึ่่�งความ
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เป็็นิวัตฺถุอันิบุคคล่ไม่พ่งถ่อเอา  (หุตฺฺวา) เป็็นิ  สมฺปชฺชตฺิ	 ย่อมถ่งพรี�อม  (ชนิานิํ)  

แก่ชนิ ท.  อุปคจิฺฉนิฺตฺานิํ ผู้้�เข้�าถ่งอย้่  สนิฺตฺิเก ในิที�ใกล่�  ยถา ฉันิใด;  อยํ		กาโยปิ  

แม� อ.กายนิี�  มรีีจิิธมฺโม ช่�อว่าเป็็นิสภิาพมีพยับแดดเป็็นิธรีรีมดา  ขุํณิกอิตฺฺตฺรี-	

ปจิฺจิุปฏฺฺฅานิตฺฺเถนิ เพรีาะอรีรีถว่าเป็็นิไป็ชั�วข้ณ์ะแล่ะป็รีากฏฺนิิดห่นิ่อย  (โหตฺิ) ย่อม

เป็็นิ  เอวํ ฉันินิั�นิ’  อิตฺิ ดังนิี�” 	อิตฺิ ดังนิี� 	(ปทสฺส)	แห่่งบท 	“มรีีจิิธมฺมนิฺตฺิ ว่า “มรีีจิิธมฺมํ” 

ดังนิี� ฯ

 บทว่า “มรีีจิิธมฺมํ”	ความว่า รี้�พรี�อมเฉพาะอย้ ่คอ่ รี้�อย้ ่ได�แก่ทรีาบอย้ ่ว่า “พยบัแดด เป็็นิดุจิ

เข้�าถ่งความเป็็นิข้องอันิบุคคล่พ่งถ่อเอา ดุจิเข้�าถ่งความเป็็นิรี้ป็ แก่พวกชนิผู้้�ดํารีงอย้่

ในิที�ไกล่, เป็็นิธรีรีมชาตฺิว่าง เป็็นิธรีรีมชาตฺิเป็ล่่า เป็็นิธรีรีมชาตฺิเข้�าถ่งความเป็็นิข้องอันิ

บุคคล่ไม่พ่งถ่อเอา ย่อมถ่งพรี�อมแก่พวกชนิผู้้�เข้�าถ่งในิที�ใกล่� ฉันิใด, แม�กายนิี� ช่�อว่า

เป็็นิสภิาพมีพยับแดดเป็็นิธรีรีมดา เพรีาะอรีรีถว่าเป็็นิไป็ชั�วข้ณ์ะแล่ะป็รีากฏฺนิิดห่นิ่อย 

ฉันินิั�นิ”.

 “มรีีจิิธมฺมํ” สรี้ป็ะในิ อติฺิๆ ศพัท์ สรี้ป็ะในิ ป็ทสสฺๆ สามีสมัพันิธะในิ อตฺฺโถ  “มรีีจิ ิสทุธกตัฺตฺาในิ 

โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  ยถา อุป็มาโชตฺกะ  ท้เรี วิสยาธารีะในิ ฅิตฺานิํๆ วิเสสนิะ

ข้อง ชนิานิํๆ สัมป็ทานิในิ โห่ตฺิ  รี้ป็คตฺํ อุป็มากิรีิยาวิเสสนิะในิ โห่ตฺิ  วิยศัพท์ อุป็มา-

โชตฺกะเข้�ากับ รี้ป็คตฺํ  คยฺหุ่ป็คา อุป็มาวิกตฺิกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิ  วิยศัพท์ อุป็มาโชตฺกะเข้�ากับ 

คยฺหุ่ป็คา,  สนิฺตฺิเก วิสยาธารีะในิ อุป็คจิฺฉนิฺตฺานิํๆ วิเสสนิะข้อง ชนิานิํๆ สัมป็ทานิในิ 

สมฺป็ชฺชตฺิ  รีิตฺฺตฺา ก็ดี  ตฺุจิฺฉา ก็ดี  อคยฺหุ่ป็คา ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาในิ หุ่ตฺฺวาๆ สมานิกาล่กิรีิยา

ในิ สมฺป็ชฺชตฺิ,  อยํ วิเสสนิะข้อง กาโย  อป็ิศัพท์ อเป็กข้ัตฺถะเข้�ากับ กาโยๆ สุทธกัตฺตฺา 

ในิ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  เอวํ อุป็เมยยโชตฺกะ  ข้ณ์ิกอิตฺฺตฺรีป็จิฺจิุป็ฏฺฺฅานิตฺฺเถนิ 

เห่ตฺุในิ มรีีจิิธมฺโมๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในิ โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการีะในิ อภิิสมฺพุธาโนิ  พุชฺฌนิฺโตฺ 

แล่ะ ชานินิฺโตฺ  อภิิสมฺพุธาโนิ ก็ดี  พุชฺฌนิฺโตฺ ก็ดี  ชานินิฺโตฺ ก็ดี อัพภิันิตฺรีกิรีิยาข้อง ภิิกฺขุ้  

อภิิสมฺพุธาโนิ วิวรีิยะในิ พุชฺฌนิฺโตฺๆ วิวรีณ์ะแล่ะวิวรีิยะในิ ชานินิฺโตฺๆ วิวรีณ์ะ”  อิตฺิศัพท์ 

สรี้ป็ะในิ อตฺฺโถๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๖. มารีสฺส		ปปุปฺผกานิีตฺิ:  มารีสฺส  ป็ป็ุป็ฺผู้กสงฺข้าตฺานิิ  เตฺภิ้มิกานิิ  วฏฺฺฏฺานิิ  อรีิยมคฺเคนิ   

ฉินิฺทิตฺฺวา  ข้ีณ์าสโว  ภิิกฺขุ้  มจิฺจิุรีาชสฺส  อทสฺสนิํ  อวิสยํ  อมตฺํ  มห่านิิพฺพานิํ   



๒. เรื่่�องพรื่ะเถรื่ะผู้้�เจรื่ิญมรื่ีจิกรื่รื่มฐานวรรค] 39

คจิฺเฉยฺยาตฺิ ฯ

 “มารีสฺส	 	 ปปุปฺผกานิีตฺิ:  (คาถาป็าทสฺส)  “มารีสฺส  ป็ป็ุป็ฺผู้กสงฺข้าตฺานิิ  เตฺภิ้มิกานิิ  วฏฺฺฏฺานิิ   

อรีิยมคฺเคนิ  ฉินิฺทิตฺฺวา  ข้ีณ์าสโว  ภิิกฺขุ้  มจิฺจิุรีาชสฺส  อทสฺสนิํ  อวิสยํ  อมตฺํ  มห่านิิพฺพานิํ   

คจิฺเฉยฺยาตฺิ  (อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ)	อ.อรีรีถ  อิตฺิ	ว่า  “ภิกฺขุํุ	อ.ภิิกษุุ  ขุํีณาสโว ผู้้�มีอาสวะสิ�นิแล่�ว  ฉินิฺทิตฺฺวา ตฺัดแล่�ว  

วฏฺฺฏฺานิิ ซึ่่�งวัฏฺฏฺะ ท.  เตฺภูมิกานิิ อันิเป็็นิไป็ในิภิ้มิสาม  ปปุปฺผกสงฺขุําตฺานิิ อันิบัณ์ฑิตฺ

กล่่าวแล่�วว่าพวงดอกไม� 	 มารีสฺส ข้องมารี  อรีิยมคฺเคนิ	ด�วยอรีิยมรีรีค  คจิฺเฉยฺย  

พ่งถ่ง  อทสฺสนิํ ซึ่่�งที�เป็็นิที�ไม่เห่็นิ  อวิสยํ ค่อว่า ซึ่่�งที�อันิมิใช่วิสัย  มจิฺจิุรีาชสฺส  

แห่่งพญามัจิจิุรีาช  มหานิิพฺฺพฺานิํ	ค่อว่าซึ่่�งมห่านิิพพานิ  อมตฺํ	อันิเป็็นิอมตฺะ”  อิตฺิ ดังนิี�  

(คาถาปาทสฺส)	 แห่่งบาทแห่่งพรีะคาถา  “มารีสฺส	 	 ปปุปฺผกานิีตฺิ ว่า ”มารีสฺส   

ป็ป็ุป็ฺผู้กานิิ” ดังนิี� ฯ

  บาทพรีะคาถาว่า “มารีสฺส		ปปุปฺผกานิิ”	ความว่า ภิิกษุุผู้้�เป็็นิพรีะข้ีณ์าสพ ใช�อรีิยมรีรีค  

ตฺัดวัฏฺฏฺะที�เป็็นิไป็ในิภิ้มิ ๓ กล่่าวค่อพวกดอกไม�ข้องมารี พ่งถ่งที�เป็็นิที�ไม่เห่็นิ ค่อที�

มิใช่วิสัยข้องพญามัจิจิุรีาช ได�แก่อมตฺมห่านิิพพานิ

 “มารีสฺส  ป็ป็ุป็ฺผู้กานิิ” สรี้ป็ะในิ อิตฺิๆ ศัพท์ สรี้ป็ะในิ คาถาป็าทสฺสๆ สามีสัมพันิธะในิ อตฺฺโถ   

“ข้ีณ์าสโว วิเสสนิะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาในิ คจิฺเฉยฺยๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจิก  มารีสฺส 

สามีสัมพันิธะในิ ป็ป็ุป็ฺผู้กสงฺข้าตฺานิิๆ ก็ดี  เตฺภิ้มิกานิิ ก็ดี วิเสสนิะข้อง วฏฺฺฏฺานิิๆ  

อวุตฺตฺกัมมะในิ ฉินิฺทิตฺฺวา  อรีิยมคฺเคนิ กรีณ์ะในิ ฉินิฺทิตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ คจิฺเฉยฺย  

มจิฺจิุรีาชสฺส สามีสัมพันิธะในิ อทสฺสนิํ แล่ะ อวิสยํ  อทสฺสนิํ ก็ดี  อวิสยํ ก็ดี  มห่านิิพฺพานิํ 

ก็ดี สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ คจิฺเฉยฺย  อมตฺํ วิเสสนิะข้อง มห่านิิพฺพานิํ  อทสฺสนิํ วิวรีิยะในิ 

อวิสยํๆ วิวรีณ์ะแล่ะวิวรีิยะในิ อมตฺํ  มห่านิิพฺพานิํๆ วิวรีณ์ะ”  อิตฺิศัพท์ สรี้ป็ะในิ อตฺฺโถๆ 

ล่ิงคัตฺถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. คาถาป็รีิโยสาเนิ  เถโรี  สห่  ป็ฏฺิสมฺภิิทาห่ิ  อรีห่ตฺฺตฺํ  ป็ตฺฺวา  สตฺฺถุ  สุวณ์ฺณ์วณ์ฺณ์ํ  สรีีรีํ   

โถเมนิฺโตฺ  วณ์ฺเณ์นิฺโตฺ  วนิฺทนิฺโตฺ  อาคโตฺตฺิ ฯ

 คาถาปรีิโยสาเนิ ในิกาล่เป็็นิสิ�นิสุดล่งรีอบแห่่งพรีะคาถา  เถโรี อ.พรีะเถรีะ  ปตฺฺวา	
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บรีรีลุ่แล่�ว  อรีหตฺฺตฺํ ซึ่่�งความเป็็นิแห่่งพรีะอรีห่ันิตฺ์  สห กับ  ปฏฺิสมฺภิทาหิ ด�วยป็ฏฺิ- 

สัมภิิทา ท.  โถเมนิฺโตฺ ชมเชยอย้่  วณฺเณนิฺโตฺ สรีรีเสรีิญอย้่  วนิฺทนิฺโตฺ ถวายบังคมอย้่  

สรีีรีํ ซึ่่�งพรีะสรีีรีะ  สุวณฺณวณฺณํ มีวรีรีณ์ะเพียงดังวรีรีณ์ะแห่่งทอง  สตฺฺถุ ข้องพรีะ

ศาสดา  อาคโตฺ มาแล่�ว  อิตฺิ ดังนิี�แล่ ฯ

 เวล่าจิบพรีะคาถา พรีะเถรีะบรีรีลุ่พรีะอรีห่ัตฺพรี�อมกับป็ฏฺิสัมภิิทาทั�งห่ล่าย ชมเชย  

สรีรีเสรีิญ ถวายบังคมพรีะสรีีรีะที�มีวรีรีณ์ะดุจิทองข้องพรีะศาสดา มาแล่�ว ดังนิี�แล่

 คาถาป็รีิโยสาเนิ กาล่สัตฺตฺมีในิ อาคโตฺ  เถโรี สุทธกัตฺตฺาในิ อาคโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจิก   

สห่ศัพท์ ทัพพสมวายะในิ อรีห่ตฺฺตฺํ  ป็ฏฺิสมฺภิิทาห่ิ สห่ัตฺถตฺตฺิยาเข้�ากับ สห่  อรีห่ตฺฺตฺํ  

สัมป็าป็ุณ์ียกัมมะในิ ป็ตฺฺวาๆ ป็ุพพกาล่กิรีิยาในิ โถเมนิฺโตฺ  วณ์ฺเณ์นิฺโตฺ แล่ะ วนิฺทนิฺโตฺ  

สตฺฺถุ สามีสัมพันิธะในิ สรีีรีํ  สุวณ์ฺณ์วณ์ฺณ์ํ วิเสสนิะข้อง สรีีรีํๆ อวุตฺตฺกัมมะในิ โถเมนิฺโตฺ  

วณ์ฺเณ์นิฺโตฺ แล่ะ วนิฺทนิฺโตฺ  โถเมนิฺโตฺ ก็ดี  วณ์ฺเณ์นิฺโตฺ ก็ดี  วนิฺทนิฺโตฺ ก็ดี อัพภิันิตฺรีกิรีิยา

ข้อง เถโรี  อิตฺิศัพท์ สมาป็นิะ ฯ 

 ................................................................................................................................

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ ฯ

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ  (นิิฏฺฺ�ติฺํ) ฯ

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ อ.เรี่�องแห่่งพรีะเถรีะผู้้�ยังกรีรีมฐานิ

มีพยับแดดเป็็นิอารีมณ์์ให่�เจิรีิญ  (นิิฏฺฺ�ิตฺํ) จิบแล่�ว ฯ

มรีีจิิกมฺมฏฺฺ�านิิกตฺฺเถรีวตฺฺถุ สุทธกัตฺตฺาในิ นิิฏฺฺ�ิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจิก ฯ

จิบเรี�่องพรีะเถรีะผู้้�เจิริีญมรีีจิิกรีรีมฐานิ
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วิเครีาะห์์ศััพท์์กิตฺก์ สมาส และตัฺท์ธิิตฺ

มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรวตฺถุ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และ 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มรีจิ  อารมฺมณํ  ยสฺส  ตํ  มรีจิอารมฺมณํ,  กมฺมฏฺ€านํ. (มรีจิ + อารมฺมณ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ

กรณพหุพพีหิสมาส

  มรีจิ อ.พยับแดด  อารมฺมณํ เป็นอารมณ์  ยสฺส  (กมฺมฏฺ€านสฺส) แห่งกรรมฐานใด  (อตฺถิ) มี

อยู่,  ตํ  (กมฺมฏฺ€านํ) อ.กรรมฐานนั้น  มรีจิอารมฺมณํ ชื่อว่ามรีจิอารมฺมณ (มีพยับแดดเป็นอารมณ์), ได้แก่

กรรมฐาน.

 ๒. มรีจิอารมฺมณญฺจ  ตํ  กมฺมฏฺ€านญฺจาติ  มรีจิกมฺมฏฺ€านํ. (มรีจิอารมฺมณ + กมฺมฏฺ€าน) วิเสสน

บุพพบทกัมมธารยสมาส

  มรีจิอารมฺมณํ  จ อ.อันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ด้วย  ตํ อ.อันมีพยับแดดเป็นอารมณ์นั้น  กมฺมฏฺ€านํ  

จ เป็นกรรมฐานด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  มรีจิกมฺมฏฺ€านํ ชื่อว่ามรีจิกมฺมฏฺ€าน. (กรรมฐานอันมีพยับแดดเป็น

อารมณ์)

 ๓. มรีจิกมฺมฏฺ€านํ  วฑฺเฒตีติ  มรีจิกมฺมฏฺ€านิโก,  เถโร. (มรีจิกมฺมฏฺ€าน + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิ

อเนกัตถตัทธิต

  (โย  เถโร) อ.พระเถระใด  มรีจิกมฺมฏฺ€านํ ยังกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์  วฑฺเฒติ ย่อมให้

เจริญ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  มรีจิกมฺมฏฺ€านิโก ชื่อว่ามรีจิกมฺมฏฺ€านิก (ผู้ยังกรรมฐาน

มีพยับแดดเป็นอารมณ์ให้เจริญ, ได้แก่พระเถระ.

 ๔. มรีจิกมฺมฏฺ€านิโก  จ  โส  เถโร  จาติ  มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถโร. (มรีจิกมฺมฏฺ€านิก + เถร)  

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  มรีจิกมฺมฏฺ€านิโก  จ อ.ผู้ยังกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ให้เจริญด้วย  โส อ.ผู้ยังกรรมฐาน 

มีพยับแดดเป็นอารมณ์ให้เจริญนั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถโร  

ชื่อว่ามรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถร. (พระเถระผู้ยังกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ให้เจริญ)

 ๖. มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรสฺส  วตฺถุ  มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรวตฺถุ. (มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถร + วตฺถุ) 

ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรสฺส แห่งพระเถระผู้ยังกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ 
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ให้เจริญ  มรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรวตฺถุ ชื่อว่ามรีจิกมฺมฏฺ€านิกตฺเถรวตฺถุ. (เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐาน) 

  

อรหตฺตํ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 อรหนฺตสฺส  ภาโว  อรหตฺตํ. (อรหนฺต + ตฺต)

 ภาโว อ.ความเป็น  อรหนฺตสฺส แห่งพระอรหันต์  อรหตฺตํ ชื่อว่าอรหตฺต. (ความเป็นพระอรหันต์)

อสกฺโกนฺโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  สกฺโกนฺโต  อสกฺโกนฺโต. (น + สกฺโกนฺต)

 สกฺโกนฺโต อาจอยู่  น หามิได้  อสกฺโกนฺโต ชื่อว่าอสกฺโกนฺต. (ไม่อาจอยู่)

อนฺตรามคฺคํ

 เป็นนิบาตปุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มคฺคสฺส  อนฺตรา  อนฺตรามคฺคํ. (อนฺตรา + มคฺค)  
 อนฺตรา อ.ระหว่าง  มคฺคสฺส แห่งหนทาง  อนฺตรามคฺคํ ชื่อว่าอนฺตรามคฺค. (ระหว่างทาง)

คิมฺหสมโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คิมฺหสฺส  สมโย  คิมฺหสมโย. (คิมฺห + สมย)

 สมโย อ.สมัย  คิมฺหสฺส แห่งฤดูร้อน  คิมฺหสมโย ชื่อว่าคิมฺหสมย. (สมัยฤดูร้อน) 

รูปคตํ,  มรีจิ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 รูปํ  คตํ  รูปคตํ,  มรีจิ. (รูป + คต)

 (มรีจิ) อ.พยับแดด  คตํ เข้าถึงแล้ว  รูปํ ซึ่งความเป็นรูป  รูปคตํ ชื่อว่ารูปคต. (เข้าถึงแล้วซึ่งความเป็น

รูป), ได้แก่พยับแดด. 
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อุปฺปาทวยตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อุปฺปาโท  จ  วโย  จ  อุปฺปาทวยา. (อุปฺปาท + วย) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  อุปฺปาโท  จ อ.การเกิดขึ้นด้วย  วโย  จ อ.ความเสื่อมด้วย  อุปฺปาทวยา ชื่อว่าอุปฺปาทวย. (การ

เกิดขึ้นและความเสื่อม)

 ๒. อุปฺปาทวยา  อิติ  อตฺโถ  อุปฺปาทวยตฺโถ. (อุปฺปาทวย + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารย

สมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  อุปฺปาทวยา  อิติ ว่าการเกิดขึ้นและความเสื่อม  อุปฺปาทวยตฺโถ ชื่อว่าอุปฺปาท-

วยตฺถ. (อรรถว่าการเกิดขึ้นและความเสื่อม)

เอวรูโป,  อตฺตภาโว

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอวํ  รูปํ  ยสฺส  โส  เอวรูโป,  อตฺตภาโว. (เอวํ + รูป)

 เอวํ อ.อย่างนี้  รูปํ เป็นรูป  ยสฺส  (อตฺตภาวสฺส) แห่งอัตภาพใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (อตฺตภาโว) 

อ.อัตภาพนั้น  เอวรูโป ชื่อว่าเอวรูป. (มีอย่างนี้เป็นรูป, เห็นปานนี้), ได้แก่อัตภาพ.

มคฺคกิลนฺโต

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มคฺเค  กิลนฺโต  มคฺคกิลนฺโต. (มคฺค + กิลนฺต)

 กิลนฺโต อ.เหน็ดเหนื่อยแล้ว  มคฺเค ในหนทาง  มคฺคกิลนฺโต ชื่อว่ามคฺคกิลนฺต. (เหน็ดเหนื่อยในหนทาง)

จณฺฑโสตตีรํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. จณฺฑํ  โสตํ  ยสฺสา  สา  จณฺฑโสตา,  นที. (จณฺฑ + โสต) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส

  โสตํ อ.กระแส  จณฺฑํ อันเชี่ยว  ยสฺสา  (นทิยา) แห่งแม่นํ้า  (อตฺถิ) มีอยู่,  สา  (นที) อ.แม่นํ้า

นั้น  จณฺฑโสตา ชื่อว่าจณฺฑโสตา. (มีกระแสอันเชี่ยว), ได้แก่แม่นํ้า.
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 ๒. จณฺฑโสตาย  ตีรํ  จณฺฑโสตตีรํ. (จณฺฑโสตา + ตีร) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ตีรํ อ.ฝั่ง  จณฺฑโสตาย  (นทิยา) แห่งแม่นํ้า อันมีกระแสอันเชี่ยว  จณฺฑโสตตีรํ ชื่อว่าจณฺฑโสต-

ตีร. (ฝั่งแม่นํ้าที่มีกระแสเชี่ยว)

อุทกเวคาภิฆาโต

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. อุทกสฺส  เวโค  อุทกเวโค. (อุทก + เวค) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  เวโค อ.กําลัง  อุทกสฺส ของนํ้า  อุทกเวโค ชื่อว่าอุทกเวค. (กําลังของนํ้า)

 ๒. อุทกเวคสฺส  อภิฆาโต  อุทกเวคาภิฆาโต. (อุทกเวค + อภิฆาต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  อภิฆาโต อ.การกระทบ  อุทกเวคสฺส แห่งกําลังของนํ้า  อุทกเวคาภิฆาโต ชื่อว่าอุทกเวคาภิฆาต. 

(การกระทบแห่งกําลังของนํ้า)

เผณปิณฺโฑ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เผณสฺส  ปิณฺโฑ  เผณปิณฺโฑ. (เผณ + ปิณฺฑ)

 ปิณฺโฑ อ.ก้อน  เผณสฺส แห่งฟองนํ้า  เผณปิณฺโฑ ชื่อว่าเผณปิณฺฑ. (ก้อนฟองนํ้า)

ภิชฺชนตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ภิชฺชนํ  อิติ  อตฺโถ  ภิชฺชนตฺโถ. (ภิชฺชน + อตฺถ) 

 อตฺโถ อ.อรรถ  ภิชฺชนํ  อิติ ว่าแตกไป  ภิชฺชนตฺโถ ชื่อว่าภิชฺชนตฺถ. (อรรถว่าแตกไป)

อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโว

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. อุปฺปชฺชนญฺจ  ภิชฺชนญฺจ  อุปฺปชฺชนภิชฺชนํ. (อุปฺปชฺชน + ภิชฺชน) สมาหารทวันทสมาส

  อุปฺปชฺชนํ  จ อ.อันเกิดขึ้นด้วย  ภิชฺชนํ  จ อ.อันแตกไปด้วย  อุปฺปชฺชนภิชฺชนํ ชื่อว่าอุปฺปชฺชน- 

ภิชฺชน. (อันเกิดขึ้นและแตกไป)
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 ๒. อุปฺปชฺชนภิชฺชนํ  สภาโว  ยสฺส  โส  อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโว,  อตฺตภาโว. (อุปฺปชฺชนภิชฺชน + 

สภาว) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  อุปฺปชฺชนภิชฺชนํ อ.อันเกิดขึ้นและอันแตกไป  สภาโว เป็นสภาวะ  ยสฺส  (อตฺตภาวสฺส) แห่งอัตภาพ

ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (อตฺตภาโว) อ.อัตภาวะนั้น  อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโว ชื่อว่าอุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาว. (มีอันเกิด

ขึ้นและแตกไปเป็นสภาวะ), ได้แก่อัตภาพ. 

เผณูปโม,  กาโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เผณํ  อุปมา  ยสฺส  โส  เผณูปโม,  กาโย. (เผณ + อุปมา)

 เผณํ อ.ฟองนํ้า  อุปมา เป็นเครื่องเปรียบ  ยสฺส  (กายสฺส) แห่งกายใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (กาโย) 

อ.กายนั้น  เผณูปโม ชื่อว่าเผณูปม. (มีฟองนํ้าเป็นเครื่องเปรียบ), ได้แก่กาย.

มรีจิธมฺโม,  กาโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มรีจิ  ธมฺโม  ยสฺส  โส  มรีจิธมฺโม,  กาโย. (มรีจิ + ธมฺม)

 มรีจิ อ.พยับแดด  ธมฺโม เป็นธรรมดา  ยสฺส  (กายสฺส) แห่งกายใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (กาโย) 

อ.กายนั้น  มรีจิธมฺโม ชื่อว่ามรีจิธมฺม. (มีพยับแดดเป็นธรรมดา), ได้แก่กาย.

อทสฺสนํ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  ทสฺสนํ  อทสฺสนํ. (น + ทสฺสน) 

 ทสฺสนํ อ.ที่เป็นที่เห็น  น หามิได้  อทสฺสนํ ชื่อว่าอทสฺสน. (ที่เป็นที่ไม่เห็น)

เกสาทิสมุหสงฺขาโต,  กาโย

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส และฉัฏฐีตัปปุริส

สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. เกสา  อาทิ  เยสนฺติ  เกสาทโย,  ทฺวตฺตึสาการา. (เกส + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
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พหุพพีหิสมาส

  เกสา อ.ผม ท.  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (ทฺวตฺตึสาการานํ) แห่งอาการสามสิบสอง ท. เหล่าใด   

(สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ทฺวตฺตึสาการา) อ.อาการสามสิบสอง ท. เหล่านั้น  เกสาทโย ชื่อว่า 

เกสาทิ. (มีผมเป็นต้น), ได้แก่อาการ ๓๒.

 ๒. เกสาทีนํ  สมุโห  เกสาทิสมุโห. (เกสาทิ + สมุห) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  สมุโห อ.ประชุม  เกสาทีนํ  (ทฺวตฺตึสาการานํ) แห่งอาการสามสิบสอง ท. มีผมเป็นต้น  เกสาทิ-

สมุโห ชื่อว่าเกสาทิสมุห. (ประชุมแห่งอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้น)

 ๓. เกสาทิสมุโห  อิติ  สงฺขาโต  เกสาทิสมุหสงฺขาโต,  กาโย. (เกสาทิสมุห + สงฺขาต) สัมภาวนา

บุพพบทกัมมธารยสมาส

  (กาโย) อ.กาย  สงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว  เกสาทิสมุโห  อิติ ว่าประชุมแห่งอาการสามสิบ

สองมีผมเป็นต้น  เกสาทิสมุหสงฺขาโต ชื่อว่าเกสาทิสมุหสงฺขาต. (กล่าวคือประชุมแห่งอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้น), 

ได้แก่กาย.

อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. นตฺถิ  พลํ  ยสฺสาติ  อพโล,  กาโย. (น + พล) นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส

  พลํ อ.กําลัง  ยสฺส  (กายสฺส) แห่งกายใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กาโย) 

อ.กายนั้น  อพโล ชื่อว่าอพล. (ไม่มีกําลัง), ได้แก่กาย. 

 ๒. ทุฏฺฐํ  พลํ  ยสฺสาติ  ทุพฺพโล,  กาโย. (ทุ + พล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  พลํ อ.กําลัง  ทุฏฺฐํ อันโทษประทุษร้ายแล้ว  ยสฺส  (กายสฺส) แห่งกายใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (โส  กาโย) อ.กายนั้น  ทุพฺพโล ชื่อว่าทุพฺพล. (มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว, ทุรพลภาพ), ได้แก่

กาย.

 ๓. อทฺธนํ  อรหตีติ  อทฺธนิโย,  กาโย. (อทฺธน + อิย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  (โย  กาโย) อ.กายใด  อรหติ ย่อมควร  อทฺธนํ ซึ่งกาลนาน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กาโย) 

อ.กายนั้น  อทฺธนิโย ชื่อว่าอทฺธนิย. (ควรซึ่งกาลนาน), ได้แก่กาย.

 ๔. น  อทฺธนิโย  อนทฺธนิโย,  กาโย. (น + อทฺธนิย) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

  (กาโล) อ.กาล อทฺธนิโย อันควรซึ่งกาลนาน  น หามิได้  อนทฺธนิโย ชื่อว่าอนทฺธนิย. (ไม่ควร 
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ซึ่งกาลนาน), ได้แก่กาย.

 ๕. ตาวกาลํ  ปวตฺตตีติ  ตาวกาลิโก,  กาโย. (ตาวกาล + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  (โย  กาโย) อ.กายใด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ตาวกาลํ ตลอดกาลเพียงนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(โส  กาโย) อ.กายนั้น  ตาวกาลิโก ชื่อว่าตาวกาลิก. (อันเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น), ได้แก่กาย.

 ๖. อพโล  จ  ทุพฺพโล  จ  อนทฺธนิโย  จ  ตาวกาลิโก  จาติ  อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกา. 

(อพล + ทุพฺพล + อนทฺธนิย + ตาวกาลิก) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  อพโล  จ อ.อันไม่มีกําลังด้วย  ทุพฺพโล  จ อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย  อนทฺธนิโย  

จ อ.อันไม่ควรซึ่งกาลนานด้วย  ตาวกาลิโก  จ อ.อันเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้นด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อพล- 

ทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกา ชื่อว่าอพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิก. (ไม่มีกําลัง มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว ไม่

ควรซึ่งกาลนาน และเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น)

 ๗. อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกา  อิติ  อตฺโถ  อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺโถ. (อพลทุพฺพล-

อนทฺธนิยตาวกาลิก + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกา  อิติ ว่าไม่มีกําลัง มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว 

ไม่ควรซึ่งกาลนาน และเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น  อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺโถ ชื่อว่าอพลทุพฺพลอนทฺธนิย-

ตาวกาลิกตฺถ. (อรรถว่าไม่มีกําลัง มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว ไม่ควรซึ่งกาลนาน และเป็นไปตลอดกาลเพียง

นั้น) 

เผณปิณฺฑสริกฺขโก

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. เผณานํ  ปิณฺโฑ  เผณปิณฺโฑ. (เผณ + ปิณฺฑ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ปิณฺโฑ อ.ก้อน  เผณานํ แห่งฟองนํ้า ท.  เผณปิณฺโฑ ชื่อว่าเผณปิณฺฑ. (ก้อนฟองนํ้า)

 ๒. เผณปิณฺเฑน  สริกฺขโก  เผณปิณฺฑสริกฺขโก,  อตฺตภาโว. (เผณปิณฺฑ + สริกฺขก) ตติยาตัปปุริส

สมาส

  (อตฺตภาโว) อ.อัตภาพ  สริกฺขโก อันเช่นกับ  เผณปิณฺเฑน ด้วยก้อนแห่งฟองนํ้า  เผณปิณฺฑ- 

สริกฺขโก ชื่อว่าเผณปิณฺฑสริกฺขก. (อันเช่นกับด้วยก้อนแห่งฟองนํ้า), ได้แก่อัตภาพ.
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คยฺหุปคา,  มรีจิ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คยฺหํ  อุปคา  คยฺหุปคา,  มรีจิ. (คยฺห + อุปคา) 

 (มรีจิ) อ.พยับแดด  อุปคา อันเข้าถึง  คยฺหํ ซึ่งความเป็นวัตถุอันบุคคลถึงถือเอา  คยฺหุปคา ชื่อว่า 

คยฺหุปคา. (เข้าถึงความเป็นวัตถุที่บุคคลพึงถือเอา)

อคยฺหุปคา,  มรีจิ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. น  คยฺหํ  อคยฺหํ,  วตฺถุ. (น + คยฺห) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

  (วตฺถุ) อ.วัตถุ  คยฺหํ อันบุคคลพึงถือเอา  น หามิได้  อคยฺหํ ชื่อว่าอคยฺห. (อันบุคคลไม่พึงถือ

เอา), ได้แก่พยับแดด.

 ๒. อคยฺหํ  อุปคา  อคยฺหุปคา,  มรีจิ. (อคยฺห + อุปคา) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  (มรีจิ) อ.พยับแดด  อุปคา อันเข้าถึง  อคยฺหํ  (วตฺถุํ) ซึ่งความเป็นวัตถุอันบุคคลไม่พึงถือเอา  

อคยฺหุปคา ชื่อว่าอคยฺหุปคา. (เข้าถึงความเป็นวัตถุที่บุคคลไม่พึงถือเอา)

ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และอิตรีตรโยคทวันทสมาส

อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. อิตฺตรญฺจ  ตํ  ปจฺจุปฏฺ€านญฺจาติ  อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านํ. (อิตฺตร + ปจฺจุปฏฺฐาน) วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส

  อิตฺตรํ  จ อ.นิดหน่อยด้วย  ตํ อ.นิดหน่อยนั้น  ปจฺจุปฏฺ€านํ  จ เป็นการปรากฏด้วย  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านํ ชื่อว่าอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€าน. (ปรากฏนิดหน่อย)

 ๒. ขณํ  ปวตฺตตีติ  ขณิกํ,  มรีจิ. (ขณ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  (มรีจิ) อ.พยับแดด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ขณํ ชั่วขณะ  อิติ เพราะเหตุนั้น  ขณิกํ ชื่อว่าขณิก. 

(เป็นไปชั่วขณะ), ได้แก่พยับแดด.

 ๓. ขณิกญฺจ  อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านญฺจ  ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านานิ. (ขณิก + อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€าน)  

อิตรีตรโยคทวันทสมาส
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  ขณิกํ  จ อ.อันเป็นไปชั่วขณะด้วย  อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านํ  จ อ.การปรากฏนิดหน่อยด้วย  ขณิก-

อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านานิ ชื่อว่าขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€าน. (เป็นไปชั่วขณะและปรากฏนิดหน่อย)

 ๔. ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านานิ  อิติ  อตฺโถ  ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านตฺโถ. (ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€าน + 

อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านานิ  อิติ ว่าเป็นไปชั่วขณะและปรากฏนิดหน่อย  ขณิก-

อิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านตฺโถ ชื่อว่าขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏฺ€านตฺถ. (อรรถว่าเป็นไปชั่วขณะและปรากฏนิดหน่อย)  

ปปุปฺผกสงฺขาตานิ,  วฏฺฏานิ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปปุปฺผกํ  อิติ  สงฺขาตานิ  ปปุปฺผกสงฺขาตานิ,  วฏฺฏานิ. (ปปุปฺผก + สงฺขาต)

 (วฏฺฏานิ) อ.วัฏฏะ ท.  สงฺขาตานิ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว  ปปุปฺผกํ  อิติ ว่าพวงดอกไม้  ปปุปฺผก- 

สงฺขาตานิ ชื่อว่าปปุปฺผกสงฺขาต. (กล่าวคือพวงดอกไม้), ได้แก่วัฏฏะทั้งหลาย.

เตภูมิกานิ,  วฏฺฏานิ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. ติสฺโส  ภูมิโย  ติภูมิโย. (ติ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส

  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  ติสฺโส สาม  ติภูมิโย ชื่อว่าติภูมิ. (สามภูมิ)

 ๒. ติภูมีสุ  ปวตฺตนฺตีติ  เตภูมิกานิ,  วฏฺฏานิ. (ติภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  (ยานิ  วฏฺฏานิ) อ.วัฏฏะ ท. เหล่าใด  ปวตฺตนฺติ ย่อมเป็นไป  ติภูมีสุ ในภูมิสาม ท.  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (ตานิ  วฏฺฏานิ) อ.วัฏฏะ ท. เหล่านั้น  เตภูมิกานิ ชื่อว่าเตภูมิก. (เป็นไปในสามภูมิ), ได้แก่วัฏฏะ 

ทั้งหลาย.

คาถาปริโยสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 คาถาย  ปริโยสานํ  คาถาปริโยสานํ. (คาถา + ปริโยสาน)
 ปริโยสานํ อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  คาถาย แห่งพระคาถา  คาถาปริโยสานํ ชื่อว่าคาถาปริโยสาน. 
(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา, เวลาจบพระคาถา)
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สุวณฺณวณฺณํ,  สรีรํ

 เป็นฉัฏฐีอุปมาพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สุวณฺณสฺส  วณฺณํ  วิย  วณฺณํ  ยสฺส ตํ  สุวณฺณวณฺณํ,  สรีรํ. (สุวณฺณ + วณฺณ + วณฺณ)

วณฺณํ อ.วรรณะ  วณฺณํ  วิย ราวกะ อ.วรรณะ  สุวณฺณสฺส แห่งทอง  ยสฺส  (สรีรสฺส) แห่งสรีระใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่,  ตํ  (สรีรํ) อ.สรีระนั้น  สุวณฺณวณฺณํ ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ แปลว่า มีวรรณะดุจสีทอง, ได้แก่สรีระ.

 

  



๓. วฑิูฑภวตฺถุ ฯ  [๓๕]

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ  (มยา  วิุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ (มยา) อันข้้าพเจฺ้า (พรื่ะพุทธโฆสะ)  

(วิุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าวิ ฯ

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุจฺฺจฺเตฺๆ อาข้ยาตฺบทกัมมวิาจฺก

มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๑. เร่ื่�องพรื่ะเจ้้าวิฑูฑภะ

๑. “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ  ปุจฺินินิฺตฺนฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺฺถุา  สาวิตฺฺถุิยํ  วิิห่รื่นฺโตฺ  สปรื่ิสํ  โอเฆน  

อชฺโฌตฺฺถุรื่ิตฺฺวิา  มารื่ิตฺํ  วิิฑููฑูภํ  อารื่พฺภ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา  สาวิตฺฺถุิยํ  วิิห่รื่นฺโตฺ  สปรื่ิสํ  โอเฆน  อชฺโฌตฺฺถุรื่ิตฺฺวิา  มารื่ิตฺํ  วิิฑููฑูภํ  อารื่พฺภ  “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ   

ปุจฺินินิฺตฺนฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิิหรนิฺโตฺ เม่�อปรื่ะทับ  สาวิตฺฺถุิยํ ในเม่องช่�อวิ่าสาวิัตฺถุี  อารพฺฺภ  

ทรื่งปรื่ารื่ภ  วิิฑููฑูภํ ซึ�งพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  สปุริสํ ผู้เป็นไปกับด้วิยบรื่ิษัท  โอเฆนิ   

อชฺโฌตฺฺถุริตฺฺวิา  มาริตฺํ ผู้ อันห่้วิงนํ้า ท่วิมทับแล่้วิ ให่้สวิรื่รื่คตฺแล่้วิ  กเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้วิ  

อิมํ  ธมฺมเทสนิํ ซึ�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้  “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ  ปุจฺินินิฺตฺนิฺตฺิ วิ่า “ปุปฺผานิ  เห่วิ  

ปจฺินนฺตฺํ” ดังนี้เป็นตฺ้น ฯ

 พรื่ะศาสดาเม่�อปรื่ะทับอยู่ในเม่องสาวิัตฺถุี  ทรื่งปรื่ารื่ภพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ พรื่้อมบรื่ิษัท ผู้ถุูก 

ห่้วิงนํ้าท่วิมทับให่้สวิรื่รื่คตฺแล่้วิ ตฺรื่ัสพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้วิ่า “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ  ปุจฺินินิฺตฺํ” 

ดังนี้เป็นตฺ้น 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ปุปฺผานิ  เห่วิ  ปจฺินนฺตฺํ” สรืู่ปะใน อิิตฺิๆ 

ศัพท์ อาทยัตฺถุะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุสิ  

สาวิตฺฺถุิยํ วิิสยาธารื่ะใน วิิห่รื่นฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  สปรื่ิสํ วิิเสสนะข้อง 

วิิฑููฑูภํ  โอเฆน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน มารื่ิตฺํ  อชฺโฌตฺฺถุรื่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มารื่ิตฺํๆ  

วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูภํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อารื่พฺภๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ ฯ
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๒. ตฺตฺฺรื่ายํ  อนุปุพฺพีกถุา:  “สาวิตฺฺถุิยํ  มห่าโกสล่รื่�ฺโ�  ปุตฺฺโตฺ  ปเสนทิกุมาโรื่  นาม,  เวิสาล่ิยํ  

ล่ิจฺฺฉวิิกุมาโรื่  มห่าล่ิ  นาม,  กุสินารื่ายํ   มลฺ่ล่รื่าชปุตฺฺโตฺ  พนฺธุโล่  นามาตฺิ  อิเม  ตฺโย  

ทิสาปาโมกฺข้สฺสาจฺรื่ิยสฺส  สนฺตฺิเก  สิปฺปุคฺคห่ณตฺฺถุํ  ตฺกฺกสิล่ํ  คนฺตฺฺวิา  พห่ินคเรื่   

สาล่ายํ  สมาคตฺา  อ�ฺ�ม�ฺ�สฺส  อาคตฺการื่ณ�ฺจฺ  กุล่�ฺจฺ  นาม�ฺจฺ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา   

สห่ายกา  หุ่ตฺฺวิา  เอกโตฺวิ  อาจฺรื่ิยํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  น  จฺิรื่สฺเสวิ  อุคฺคห่ิตฺสิปฺปา  อาจฺรื่ิยํ   

อาปุจฺฺฉิตฺฺวิา  เอกโตฺวิ  นิกฺข้มิตฺฺวิา  สกสกฏฺ�านานิ  อคมํสุ ฯ

 ตฺตฺฺรื่  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ)  อยํ  อนุปุพฺพีกถุา:  “สาวิตฺฺถุิยํ  มห่าโกสล่รื่�ฺโ�  ปุตฺฺโตฺ  ปเสนทิกุมาโรื่  นาม,   

เวิสาล่ิยํ  ล่ิจฺฺฉวิิกุมาโรื่  มห่าล่ิ  นาม,  กุสินารื่ายํ   มลฺ่ล่รื่าชปุตฺฺโตฺ  พนฺธุโล่  นามาตฺิ  อิเม  ตฺโย  

(กุมารื่า)  ทิสาปาโมกฺข้สฺสาจฺรื่ิยสฺส  สนฺตฺิเก  สิปฺปุคฺคห่ณตฺฺถุํ  ตฺกฺกสิล่ํ  คนฺตฺฺวิา  พห่ินคเรื่  สาล่ายํ  

สมาคตฺา  อ�ฺ�ม�ฺ�สฺส  อาคตฺการื่ณํ  จฺ  กุล่ํ  จฺ  นามํ  จฺ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  สห่ายกา  หุ่ตฺฺวิา  เอกโตฺวิ  

อาจฺรื่ิยํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  น  จฺิรื่สฺเสวิ  อุคฺคห่ิตฺสิปฺปา  อาจฺรื่ิยํ  อาปุจฺฺฉิตฺฺวิา  เอกโตฺวิ  นิกฺข้มิตฺฺวิา   

สกสกฏฺ�านานิ  อคมํสุ ฯ

 อยํ  อนิุปุุพฺฺพฺีกถุา อ.วิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิโดยล่ําดับนี้  ตฺตฺฺร  (วิตฺฺถุุมฺหิ) ในเรื่่�องนั้น :   

(กุมารา) อ.พรื่ะกุมารื่ ท.  ตฺโย สาม  อิเม เห่ล่่านี้  อิตฺิ ค่อ  “ปุุตฺฺโตฺ อ.พรื่ะโอรื่ส   

มหาโกสลรญฺโฃ ข้องพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่ามห่าโกศล่  สาวิตฺฺถุิยํ ในเม่องสาวิัตฺถุี   

ปุเสนิทิกุมาโร  นิาม พรื่ะนามวิ่าปเสนทิกุมารื่,  ลิจฺฺฉวิิกุมาโร อ.พรื่ะกุมารื่ข้องเจฺ้า 

ล่ิจฺฉวิี  เวิสาลิยํ ในเม่องเวิสาล่ี  มหาลิ  นิาม พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ,  มลฺลราชปุุตฺฺโตฺ 

อ.พรื่ะรื่าชโอรื่สข้องเจฺ้ามัล่ล่ะ  กุสินิารายํ ในเม่องกุสินารื่า  พฺนิฺธุโล  นิาม พรื่ะนามวิ่า

พันธุล่ะ”  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  ตฺกฺกสิลํ สู่เม่องตฺักกสิล่า  สิปฺุปุุคฺคหณตฺฺถุํ เพ่�ออัน

ทรื่งเรื่ียนเอาซึ�งศิล่ปะ  สนิฺตฺิเก ในสํานัก  อาจฺริยสฺส ข้องอาจฺารื่ย์  ทิสาปุาโมกฺขสฺส 

ผู้ทิสาปาโมกข้์  สมาคตฺา เสด็จฺมาพรื่้อมกันแล่้วิ  สาลายํ ที�ศาล่า  พฺหินิคเร ใน

ภายนอกแห่่งเม่อง  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อาคตฺการณํ  จฺ ซึ�งเห่ตฺุแห่่งการื่มาด้วิย  

กุลํ  จฺ ซึ�งตฺรื่ะกูล่ด้วิย  นิามํ  จฺ ซึ�งพรื่ะนามด้วิย  อญฺฃมญฺฃสฺส ข้องกันแล่ะกัน   

สหายกา เป็นสห่ายกัน  หุตฺฺวิา เป็นแล่้วิ  อุปุสงฺกมิตฺฺวิา เสด็จฺเข้้าไปห่าแล่้วิ  อาจฺริยํ 

ซึ�งอาจฺารื่ย์  เอกโตฺวิ โดยควิามเป็นอันเดียวิกันเทียวิ  อุคฺคหิตฺสิปฺุปุา ผู้มีศิล่ปะอัน

เรื่ียนเอาแล่้วิ  นิ  จฺิรสฺเสวิ ตฺ่อกาล่ไม่นานนั�นเทียวิ  อาปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ทรื่งอําล่าแล่้วิ   

อาจฺริยํ ซึ�งอาจฺารื่ย์  นิิกฺขมิตฺฺวิา เสด็จฺออกไปแล่้วิ  เอกโตฺวิ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน
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เทียวิ  อคมํสุ ได้เสด็จฺไปแล่้วิ  สกสกฏฺฅานิานิิ สู่ที�ข้องพรื่ะองค์ๆ ท. ฯ

 คาํกล่่าวิโดยล่าํดับในเรื่่�องนัน้ ดังนี ้: พรื่ะกุมารื่ ๓ พรื่ะองค์เห่ล่่านี ้คอ่ “พรื่ะโอรื่สข้องพรื่ะเจฺ้า

มห่าโกศล่ ในเม่องสาวิัตฺถุี พรื่ะนามวิ่าปเสนทิกุมารื่, พรื่ะกุมารื่ข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิี ในเม่อง 

เวิสาล่ี พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ, พรื่ะรื่าชโอรื่สข้องเจฺ้ามัล่ล่ะ ในเม่องกุสินารื่า พรื่ะนามวิ่า 

พันธุล่ะ” เสด็จฺไปเม่องตฺักกสิล่า เพ่�ออันทรื่งศึกษาศิล่ปะ ในสํานักข้องอาจฺารื่ย์ผู้ทิสา-

ปาโมกข้์ เสด็จฺมารื่วิมกันที�ศาล่าภายนอกเม่อง ตฺรื่ัสถุามถุึงเห่ตฺุที�มา ตฺรื่ะกูล่ แล่ะ

พรื่ะนาม ข้องกันแล่ะกัน เป็นสห่ายกัน เสด็จฺเข้้าไปห่าอาจฺารื่ย์พรื่้อมกันนั�นแห่ล่ะ ไม่

นานนัก ก็ศึกษาศิล่ปะสําเรื่็จฺ ทรื่งอําล่าอาจฺารื่ย์ เสด็จฺออกพรื่้อมกันทีเดียวิ ได้เสด็จฺไป

ยังสถุานที�ข้องพรื่ะองค์แตฺ่ล่ะพรื่ะองค์

 ตฺตฺฺรื่ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน อนุปุพฺพีกถุา  อยํ วิิเสสนะข้อง อนุปุพฺพีกถุาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ ฯ  “สาวิตฺฺถุิยํ วิิสยาธารื่ะใน มห่าโกสล่รื่�ฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺฺโตฺๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ปเสนทิกุมาโรื่ๆ สัญญาวิิเสสนะข้อง ปุตฺฺโตฺ,  

เวิสาล่ิยํ วิิสยาธารื่ะใน ล่ิจฺฺฉวิิกุมาโรื่ๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ  

มห่าล่ิๆ สัญญาวิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิกุมาโรื่,  กุสินารื่ายํ วิิสยาธารื่ะใน มลฺ่ล่รื่าชปุตฺฺโตฺๆ 

ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ พนฺธุโล่ๆ สัญญาวิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่รื่าชปุตฺฺโตฺ”   

อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน อิเม  ตฺโย  กุมารื่า  อิเม ก็ดี  ตฺโย ก็ดี วิิเสสนะข้อง กุมารื่าๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทิสาปาโมกฺข้สฺส วิิเสสนะข้อง อาจฺรื่ิยสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะใน สิปฺปุคฺคห่ณตฺฺถุํๆ สัมปทานใน คนฺตฺฺวิา   

ตฺกฺกสิล่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สมาคตฺา  พห่ินคเรื่  

วิิสยาธารื่ะใน สมาคตฺา  สาล่ายํ วิิสยาธารื่ะใน สมาคตฺาๆ วิิเสสนะข้อง กุมารื่า  

อ�ฺฃม�ฺฃสฺส สามีสัมพันธะใน อาคตฺการื่ณํ  กุล่ํ แล่ะนามํ  อาคตฺการื่ณํ ก็ดี  กุล่ํ ก็ดี  

นามํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  จฺ สามศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อาคตฺการื่ณํ  กุล่ํ 

แล่ะ นามํ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน หุ่ตฺฺวิา  สห่ายกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกโตฺๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน 

อุปสงฺกมิตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุคฺคห่ิตฺ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน จฺิรื่สฺเสวิๆ สัมปทานใน อุคฺคห่ิตฺสิปฺปาๆ วิิเสสนะข้อง กุมารื่า  อาจฺรื่ิยํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ 
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เอกโตฺๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน นิกฺข้มิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมํสุ  สกสกฏฺฅานานิ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓. เตฺสุ  ปเสนทิกุมาโรื่  ปิตฺุ  สิปฺปํ  ทสฺเสตฺฺวิา  ปสนฺเนน  ปิตฺรื่า  รื่ชฺเช  อภิสิตฺฺโตฺ ฯ  

 เตฺสุ  (กุมาเรื่สุ)  ปเสนทิกุมาโรื่  ปิตฺุ  สิปฺปํ  ทสฺเสตฺฺวิา  ปสนฺเนน  ปิตฺรื่า  รื่ชฺเช  อภิสิตฺฺโตฺ ฯ

 เตฺสุ  (กุมาเรสุ)  ปุเสนิทิกุมาโร อ.- ในพรื่ะกุมารื่ ท. เห่ล่่านั้นห่นา -พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่า 

ปเสนทิโกศล่  ทสฺเสตฺฺวิา ทรื่งแสดงแล่้วิ  สิปฺุปุํ ซึ�งศิล่ปะ  ปุิตฺุ แก่พรื่ะรื่าชบิดา  ปุิตฺรา 

อันพรื่ะรื่าชบิดา  ปุสนิฺเนินิ ผู้ทรื่งเล่่�อมใสแล่้วิ  อภิสิตฺฺโตฺ ทรื่งอภิเษกแล่้วิ  รชฺเช  

ในควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา ฯ

 บรื่รื่ดาพรื่ะกมุารื่เห่ล่า่นัน้ พรื่ะกมุารื่พรื่ะนามวิา่ปเสนทโิกศล่ ทรื่งแสดงศลิ่ปะแกพ่รื่ะรื่าชบดิา 

อันพรื่ะรื่าชบิดาทรื่งเส่�อมใสแล่้วิ ทรื่งอภิเษกไวิ้แล่้วิในรื่ัชสมบัตฺิ

 เตฺสุ วิิเสสนะข้อง กุมาเรื่สุๆ นิทธารื่ณะใน ปเสนทิกุมาโรื่ๆ นิทธารื่ณียะแล่ะวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อภิสิตฺฺโตฺๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ปิตฺุ สัมปทานใน ทสฺเสตฺฺวิา  สิปฺปํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทสฺเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อภิสิตฺฺโตฺ  ปสนฺเนน วิิเสสนะข้อง ปิตฺรื่าๆ อนภิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน อภิสิตฺฺโตฺ  รื่ชฺเช วิิสยาธารื่ะใน อภิสิตฺฺโตฺ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. มห่าล่ิกุมาโรื่  ล่ิจฺฺฉวิีนํ  สิปฺปํ  ทสฺเสนฺโตฺ  มห่นฺเตฺน   อุสฺสาเห่น  ทสฺเสสิ ฯ  

 มหาลิกุมาโร อ.พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ  ทสฺเสนิฺโตฺ เม่�อทรื่งแสดง  สิปฺุปุํ ซึ�งศิล่ปะ   

ลิจฺฺฉวิีนิํ แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  ทสฺเสสิ ทรื่งแสดงแล่้วิ  อุสฺสาเหนิ ด้วิยควิามอุตฺสาห่ะ   

มหนิฺเตฺนิ อันให่ญ่ ฯ

 พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามว่ิามห่าล่ ิเม่�อจฺะทรื่งแสดงศลิ่ปะแก่พวิกเจฺ้าล่จิฺฉวิ ีทรื่งแสดงด้วิยควิาม

อุตฺสาห่ะอันให่ญ่

 มห่าล่ิกุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ล่ิจฺฺฉวิีนํ สัมปทานใน  

ทสฺเสนฺโตฺ  สิปฺปํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺเสนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มห่าล่ิกุมาโรื่   

มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง อุสฺสาเห่นๆ กรื่ณะใน ทสฺเสสิ ฯ
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๕. ตฺสฺส  อกฺข้ีนิ  ภิชฺชิตฺฺวิา  อคมํสุ ฯ  

 ตฺสฺส  (มห่าล่ิกุมารื่สฺส)  อกฺข้ีนิ  ภิชฺชิตฺฺวิา  อคมํสุ ฯ

 อกฺขีนิิ อ.พรื่ะเนตฺรื่ ท.  ตฺสฺส  (มหาลิกุมารสฺส) ข้องพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น   

ภิชฺชิตฺฺวิา แตฺกแล่้วิ  อคมํสุ ได้ไปแล่้วิ ฯ

 พรื่ะเนตฺรื่ทั้งห่ล่ายข้องพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ ได้แตฺกไปแล่้วิ

 อกฺข้ีนิ สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง มห่าล่ิกุมาสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อกฺข้ีนิ  ภิชฺชิตฺฺวิา สมานกาล่กิรื่ิยาใน อคมํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖. ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน  “อโห่  วิตฺ  อมฺห่ากํ  อาจฺรื่ิโย  อกฺข้ิวิินาสํ  ปตฺฺโตฺ,  น  ตฺํ  ปรื่ิจฺฺจฺชิสฺสาม, 

อุปฏฺ�ห่ิสฺสาม  นนฺตฺิ  ตฺสฺส  สตฺสห่สฺสุฏฺ�านกํ  เอกํ  ทฺวิารื่ํ  อทํสุ ฯ

 ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน  “อโห่  วิตฺ  อมฺห่ากํ  อาจฺรื่ิโย  อกฺข้ิวิินาสํ  ปตฺฺโตฺ,  (มยํ)  น  ตฺํ  (อาจฺรื่ิยํ)  ปรื่ิจฺฺจฺชิสฺสาม,   

(มยํ)  อุปฏฺ�ห่ิสฺสาม  นํ  (อาจฺรื่ิยํ)”  อิตฺิ  (มนฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺสฺส  (มห่าล่ิกุมารื่สฺส)  สตฺสห่สฺสุฏฺ�านกํ  เอกํ  

ทฺวิารื่ํ  อทํสุ ฯ

 ลิจฺฺฉวิิราชาโนิ อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  (มนิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งปรื่ึกษากันแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อโห  วิตฺ โอห่นอ  

อาจฺริโย อ.อาจฺารื่ย์  อมฺหากํ ข้องเรื่า ท.  ปุตฺฺโตฺ ทรื่งถุึงแล่้วิ  อกฺขิวิินิาสํ ซึ�งควิาม

พินาศแห่่งพรื่ะเนตฺรื่,  (มยํ) อ.เรื่า ท.  นิ  ปุริจฺฺจฺชิสฺสาม จฺักไม่สล่ะรื่อบ  ตฺํ  (อาจฺริยํ) 

ซึ�งอาจฺารื่ย์นั้น,  (มยํ) อ.เรื่า ท.  อุปุฏฺฅหิสฺสาม จฺักบํารืุ่ง  นิํ  (อาจฺริยํ) ซึ�งอาจฺารื่ย์นั้น”  

อิตฺิ ดังนี้  อทํสุ ได้ถุวิายแล่้วิ  ทฺวิารํ ซึ�งปรื่ะตฺู  เอกํ ห่นึ�ง  สตฺสหสฺสุฏฺฅานิกํ อันเป็นที�

ตฺั้งข้ึ้นแห่่งแสนแห่่งทรื่ัพย์  ตฺสฺส  (มหาลิกุมารสฺส) แก่พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น 

ฯ

 เจฺ้าล่จิฺฉวิท้ัีงห่ล่าย ทรื่งปรึื่กษากันว่ิา “โอห่นอ อาจฺารื่ย์ข้องพวิกเรื่า ทรื่งถึุงควิามพนิาศแห่่ง

พรื่ะเนตฺรื่, พวิกเรื่าจฺักไม่สล่ะอาจฺารื่ย์นั้น, จฺักบํารืุ่งอาจฺารื่ย์นั้น” ดังนี้แล่้วิ ได้ถุวิายปรื่ะตฺู

ห่นึ�ง ที�ทรื่ัพย์ห่นึ�งแสนจฺะตฺั้งข้ึ้นได้ แก่พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น

 ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อโห่ สังเวิคัตฺถุะ  วิตฺศัพท์  

สังกัปปัตฺถุะ  อาจฺรื่ิโย สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะ
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ใน อาจฺรื่ิโย  อกฺข้ิวิินาสํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺโตฺ,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺฺจฺชิสฺสามๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิสฺสาม  ตฺํ วิิเสสนะข้อง อาจฺรื่ิยํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิสฺสาม,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฏฺฅห่ิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

นํ วิิเสสนะข้อง อาจฺรื่ิยํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปฏฺฅห่ิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

มนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทํสุ  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง มห่าล่ิกุมารื่สฺสๆ สัมปทานใน 

อทํสุ  สตฺสห่สฺสุฏฺฅานกํ ก็ดี  เอกํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง ทฺวิารื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. โส  ตฺํ  นิสฺสาย  ป�ฺจฺสเตฺ  ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชปุตฺฺเตฺ  สิปฺปํ  สิกฺข้าเปนฺโตฺ  วิสิ ฯ

 โส  (มห่าล่ิกุมาโรื่)  ตฺํ  (ทฺวิารื่ํ)  นิสฺสาย  ป�ฺจฺสเตฺ  ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชปุตฺฺเตฺ  สิปฺปํ  สิกฺข้าเปนฺโตฺ  วิสิ ฯ

 โส  (มหาลิกุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่ช่�อวิ่ามห่าล่ินั้น  นิิสฺสาย ทรื่งอาศัยแล่้วิ  ตฺํ  (ทฺวิารํ)  

ซึ�งปรื่ะตฺูนั้น  ลิจฺฺฉวิิราชปุุตฺฺเตฺ ยังพรื่ะรื่าชโอรื่สข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  ปุญฺจฺสเตฺ ผู้มีรื่้อยห่้า

เป็นปรื่ะมาณ  สิกฺขาเปุนิฺโตฺ ให่้ศึกษาอยู่  สิปฺุปุํ ซึ�งศิล่ปะ  วิสิ ปรื่ะทับอยู่แล่้วิ ฯ

 พรื่ะกมุารื่พรื่ะนามว่ิามห่าล่นิัน้ ทรื่งอาศยัปรื่ะตฺนูัน้ ให้่พรื่ะรื่าชโอรื่สข้องเจฺ้าล่จิฺฉวิปีรื่ะมาณ 

๕๐๐ ศึกษาอยู่ ปรื่ะทับอยู่แล่้วิ

 โส วิิเสสนะข้อง มห่าล่ิกุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะ 

ข้อง ทฺวิารื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน สิกฺข้าเปนฺโตฺ  ป�ฺจฺสเตฺ  

วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชปุตฺฺเตฺๆ การื่ิตฺกัมมะใน สิกฺข้าเปนฺโตฺ  สิปฺปํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

สิกฺข้าเปนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มห่าล่ิกุมาโรื่ ฯ

 ................................................................................................................................

๘. พนฺธุล่กุมาโรื่  สฏฺ�ี  เวิฬู  คเห่ตฺฺวิา  มชฺเฌ  อยสล่ากํ  ปกฺข้ิปิตฺฺวิา  สฏฺ�ิกล่าเป   

อุสฺสาเปตฺฺวิา  �ปิเตฺ,  มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ  “อิเม  กปฺเปตฺูตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  อสีตฺิห่ตฺฺถุํ  อากาสํ   

อุลฺ่ล่งฺฆิตฺฺวิา  อสินา  กปฺเปนฺโตฺ  อคมาสิ ฯ  

 พนฺธุล่กุมาโรื่  (มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ)  สฏฺ�ี  เวิฬู  คเห่ตฺฺวิา  มชฺเฌ  อยสล่ากํ  ปกฺข้ิปิตฺฺวิา  สฏฺ�ิกล่าเป   

อุสฺสาเปตฺฺวิา  �ปิเตฺ,  มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ  “(พนฺธุโล่)  อิเม  (สฏฺฅิกล่าเป)  กปฺเปตฺูตฺิ  (วิจฺเน)  วิุตฺฺเตฺ,   

อสีตฺิห่ตฺฺถุํ  อากาสํ  อุลฺ่ล่งฺฆิตฺฺวิา  อสินา  กปฺเปนฺโตฺ  อคมาสิ ฯ



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 57

 พฺนิฺธุลกุมาโร อ.พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าพันธุล่ะ,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อพรื่ะดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า   

“(พฺนิฺธุโล) อ.เจฺ้าพันธุล่ะ  กปฺุเปุตฺุ จฺงฟัน  อิเม  (สฏฺฅิกลาเปุ) ซึ�งมัดห่กสิบ ท. เห่ล่่านี้”  

อิตฺิ ดังนี้  มลฺลราชกุเลหิ อันตฺรื่ะกูล่แห่่งเจฺ้ามัล่ล่ะ ท.  วิุตฺฺเตฺ ตฺรื่ัสแล่้วิ,  อุลฺลงฺฆิตฺฺวิา 

ทรื่งกรื่ะโดดข้ึ้นแล่้วิ  อากาสํ สู่อากาศ  อสีตฺิหตฺฺถุํ อันมีศอกแปดสิบเป็นปรื่ะมาณ  

กปฺุเปุนิฺโตฺ ฟันอยู่  สฏฺฅิกลาเปุ ซึ�งมัดห่กสิบ ท.  (มลฺลราชกุเลหิ)  สฏฺีี  เวิฬูู   

คเหตฺฺวิา  มชฺเฌ  อยสลากํ  ปุกฺขิปุิตฺฺวิา  อุสฺสาเปุตฺฺวิา  ีปุิเตฺ อันอันตฺรื่ะกูล่แห่่งเจฺ้า 

มัล่ล่ะ ท. ทรื่งถุ่อเอาแล่้วิ ซึ�งไม้ไผ่ ท. ห่กสิบ ทรื่งใส่เข้้าไปแล่้วิ ซึ�งซี�อันเป็นวิิการื่ 

แห่่งเห่ล่็ก ในท่ามกล่าง ทรื่งให่้ยกข้ึ้นแล่้วิ ทรื่งตฺั้งไวิ้แล่้วิ  อสินิา ด้วิยดาบ  อคมาสิ  

ได้เสด็จฺไปแล่้วิ ฯ

 พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามว่ิาพันธุล่ะ เม่�อตฺรื่ะกูล่แห่่งเจฺ้ามัล่ล่ะทัง้ห่ล่ายตฺรัื่สวิา่ “เจฺ้าพันธลุ่ะจฺงฟัน 

มัดห่กสิบเห่ล่่านี้” จฺึงทรื่งกรื่ะโดดข้ึ้นสู่อากาศมีปรื่ะมาณ ๘๐ ศอก ใช้ดาบฟันมัดห่กสิบ  

ที�ตฺรื่ะกูล่เจฺ้ามัล่ล่ะทั้งห่ล่ายทรื่งถุ่อเอาไม้ไผ่ ๖๐ ล่ํา แล่้วิใส่ซี�เห่ล่็กไวิ้ตฺรื่งกล่างวิางไวิ้  

ได้เสด็จฺไปแล่้วิ

 พนธฺลุ่กุมาโรื่ สทุธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ  อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มลฺ่ล่รื่าชกุเล่หิ่ อนภหิิ่ตฺกัตฺตฺา 

ใน ฅปิเตฺ  สฏฺฅี วิิเสสนะข้อง เวิฬูๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปกฺข้ิปิตฺฺวิา  มชฺเฌ วิิสยาธารื่ะใน ปกฺข้ิปิตฺฺวิา  อยสล่ากํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺข้ิปิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุสฺสาเปตฺฺวิา  สฏฺฅิกล่าเป อวิุตฺตฺกัมมะใน กปฺเปนฺโตฺ  ฅปิเตฺ วิิเสสนะ

ข้อง สฏฺฅิกล่าเป,  มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ  “พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน  

กปฺเปตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิเม วิิเสสนะข้อง สฏฺฅิกล่าเปๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

กปฺเปตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  อสีตฺิห่ตฺฺถุํ วิิเสสนะ

ข้อง อากาสํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อุลฺ่ล่งฺฆิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กปฺเปนฺโตฺ  อสินา  

กรื่ณะใน กปฺเปนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง พนฺธุล่กุมาโรื่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๙. โส  โอสานกล่าเป  อยสล่ากาย  “กิรื่ีตฺิ  สทฺทํ  สุตฺฺวิา  “กิเมตฺนฺตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  สพฺพกล่าเปสุ   

อยสล่ากานํ  �ปิตฺภาวิํ  สุตฺฺวิา  อสึ  ฉฑฺูเฑูตฺฺวิา  โรื่ทมาโน  “มยฺห่ํ  เอตฺฺตฺเกสุ   

�าตฺิสุห่ชฺเชสุ  เอโกปิ  สสิเนโห่  หุ่ตฺฺวิา  อิมํ  การื่ณํ  นาจฺิกฺข้ิ;  สเจฺ  ห่ิ  อห่ํ  ชาเนยฺยํ,  

อยสล่ากาย  สทฺทํ  อนุฏฺ�าเปนฺโตฺวิ  ฉินฺเทยฺยนฺตฺิ  วิตฺฺวิา  “สพฺเพปิเม  มาเรื่ตฺฺวิา   
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รื่ชฺชํ  กาเรื่สฺสนฺตฺิ  มาตฺาปิตฺูนํ    กเถุสิ    “ปเวิณิรื่ชฺชํ  นาม  ตฺาตฺ  อิทํ,  น  ล่พฺภา  เอวิํ  

กาตฺุนฺตฺิ  นานปฺปกาเรื่น  วิารื่ิโตฺ  “เตฺนห่ิ  มม  สห่ายสฺส  สนฺตฺิกํ  คมิสฺสามีตฺิ  สาวิตฺฺถุึ   

อคมาสิ ฯ  

 โส  (พนฺธุโล่)  โอสานกล่าเป  อยสล่ากาย  “กิรื่ีตฺิ  สทฺทํ  สุตฺฺวิา  “กึ  เอตฺํ  (สทฺทชาตฺํ)”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา   

(มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ)  สพฺพกล่าเปสุ  อยสล่ากานํ  �ปิตฺภาวิํ  สุตฺฺวิา  อสึ  ฉฑฺูเฑูตฺฺวิา  โรื่ทมาโน  “มยฺห่ํ  

เอตฺฺตฺเกสุ  �าตฺิสุห่ชฺเชสุ  เอโกปิ  (ปุคฺคโล่)  สสิเนโห่  หุ่ตฺฺวิา  อิมํ  การื่ณํ  น  อาจฺิกฺข้ิ;  สเจฺ  ห่ิ  อห่ํ  

ชาเนยฺยํ,  (อห่ํ)  อยสล่ากาย  สทฺทํ  อนุฏฺ�าเปนฺโตฺวิ  ฉินฺเทยฺยนฺตฺิ  วิตฺฺวิา  “(อห่ํ)  สพฺเพปิ  อิเม  

(มลฺ่ล่รื่าชาโน)  มาเรื่ตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  รื่ชฺชํ  กาเรื่สฺสนฺตฺิ  มาตฺาปิตฺูนํ  กเถุสิ  “ปเวิณิรื่ชฺชํ  นาม  (โห่ตฺิ)  

ตฺาตฺ  อิทํ  (รื่ชฺชํ),  (ตฺยา  อิทํ  รื่ชฺชํ)  น  ล่พฺภา  เอวิํ  กาตฺุนฺตฺิ  (มาตฺาปิตฺูห่ิ)  นานปฺปกาเรื่น   

วิารื่ิโตฺ  “เตฺนห่ิ  (อห่ํ)  มม  สห่ายสฺส  สนฺตฺิกํ  คมิสฺสามีตฺิ  (วิตฺฺวิา)  สาวิตฺฺถุึ  อคมาสิ ฯ

 โส  (พฺนิฺธุโล) อ.พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าพันธุล่ะนั้น  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  สทฺทํ ซึ�งเสียง   

“กิรีตฺิ วิ่า “กรื่ิ�ก” ดังนี้  อยสลากาย แห่่งซี�อันเป็นวิิการื่แห่่งเห่ล่็ก  โอสานิกลาเปุ ที�มัด

อันเป็นที�สิ้นสุด  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เอตฺํ  (สทฺทชาตฺํ) อ.เสียงนั�น  กึ 

อะไรื่”  อิตฺิ ดังนี้  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  (มลฺลราชกุเลหิ)  สพฺฺพฺกลาเปุสุ  อยสลากานิํ  

ีปุิตฺภาวิํ ซึ�งควิามที� แห่่งซี�อันเป็นวิิการื่แห่่งเห่ล่็ก ท. ในมัดทั้งปวิง ท. เป็นข้อง อันตฺรื่ะ

กูล่แห่่งเจฺ้ามัล่ล่ะ ท. ทรื่งตฺั้งไวิ้แล่้วิ  ฉฑฺูเฑูตฺฺวิา ทรื่งทิ้งแล่้วิ  อสึ ซึ�งดาบ  โรทมาโนิ 

ทรื่งกันแสงอยู่  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มยฺหํ  เอตฺฺตฺเกสุ  ญาตฺิสุหชฺเชสุ  เอโกปุิ  

(ปุุคฺคโล) อ.- ในญาตฺิแล่ะบุคคล่ผู้มีใจฺดี ท. มีปรื่ะมาณเท่านี้ ข้องเรื่า ห่นา -บุคคล่ แม้

คนห่นึ�ง  สสิเนิโห เป็นผู้เป็นไปกับด้วิยควิามรื่ัก  หุตฺฺวิา เป็น  นิ  อาจฺิกฺขิ ไม่บอกแล่้วิ  

อิมํ  การณํ ซึ�งเห่ตฺุนี้,  หิ ก็  สเจฺ ถุ้าวิ่า  อหํ อ.เรื่า  ชาเนิยฺยํ พึงรืู่้ไซรื่้,  (อหํ) อ.เรื่า  

อยสลากาย  สทฺทํ  อนิุฏฺีาเปุนิฺโตฺวิ ไม่ ยังเสียง แห่่งซี�อันเป็นวิิการื่แห่่งเห่ล่็ก ให่้ตฺั้ง

ข้ึ้นอยู่เทียวิ  ฉินิฺเทยฺยํ พึงตฺัด”  อิตฺิ ดังนี้  กเถุสิ กรื่าบทูล่แล่้วิ  มาตฺาปุิตฺูนิํ แก่

พรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดา ท.  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  อิเม  (มลฺลราชาโนิ) ยังเจฺ้า

มัล่ล่ะ ท. เห่ล่่านี้  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  มาเรตฺฺวิา ให่้ทิวิงคตฺแล่้วิ  (ปุุคฺคลํ) ยังบุคคล่  

กาเรสฺสํ จฺักให่้กรื่ะทํา  รชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา”  อิตฺิ ดังนี้  (มาตฺาปุิตฺูหิ)   

วิาริโตฺ ผู้อันพรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดา ท. ทรื่งห่้ามแล่้วิ  นิานิปฺุปุกาเรนิ โดยปรื่ะการื่

ตฺ่างๆ  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  อิทํ  (รชฺชํ) อ.ควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชานี้  ปุเวิณิรชฺชํ  
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นิาม ช่�อวิ่าเป็นควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชาตฺามปรื่ะเพณี  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (อิทํ  รชฺชํ) 

อ.ควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชานี้  (ตฺยา) อันเจฺ้า  นิ  ลพฺฺภา ไม่พึงได้  กาตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  

เอวิํ อย่างนี้”  อิตฺิ ดังนี้  (วิตฺฺวิา) ทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ห่ม่อม

ฉัน  คมิสฺสามิ จฺักไป  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  สหายสฺส ข้องพรื่ะสห่าย  มม ข้องห่ม่อมฉัน”  

อิตฺิ ดังนี้  อคมาสิ ได้เสด็จฺไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ สู่เม่องสาวิัตฺถุี ฯ 

 พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าพันธุล่ะนั้น ทรื่งสดับเสียงวิ่า “กรื่ิ�ก” แห่่งซี�เห่ล่็ก ที�มัดสุดท้าย  

ตฺรื่ัสถุามวิ่า “เสียงอะไรื่นั�น” ทรื่งสดับควิามที�ตฺรื่ะกูล่ข้องเจฺ้ามัล่ล่ะทั้งห่ล่าย ทรื่งตฺั้งซี�

เห่ล่็กทั้งห่ล่าย ไวิ้ที�มัดทุกมัด จฺึงทรื่งทิ้งดาบ ทรื่งพรื่ะกันแสง ตฺรื่ัสวิ่า “บรื่รื่ดาญาตฺิแล่ะ

ผู้มีใจฺดีปรื่ะมาณเท่านี้ข้องเรื่า บุคคล่แม้แตฺ่คนเดียวิ ผู้มีควิามรื่ัก ไม่บอกเห่ตฺุนี้เล่ย, ก็

ถุ้าเรื่าพึงรืู่้ไซรื่้, เรื่าจฺะไม่ทําให่้เสียงแห่่งซี�เห่ล่็กตฺั้งข้ึ้นเล่ย พึงตฺัด” จฺึงกรื่าบทูล่แก่

พรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดาวิ่า “ห่ม่อมฉัน จฺะปล่งพรื่ะชนม์เจฺ้ามัล่ล่ะเห่ล่่านี้แม้ทั้งห่มด แล่้วิ

จฺะครื่องรื่าชย์” ถุูกพรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดาตฺรื่ัสห่้ามโดยปรื่ะการื่ตฺ่างๆ วิ่า “พ่อ ควิาม

เป็นพรื่ะรื่าชานี้ เป็นควิามเป็นพรื่ะรื่าชาตฺามปรื่ะเพณี, เจฺ้าไม่พึงได้เพ่�อจฺะทําอย่างนี้” 

จฺึงกรื่าบทูล่วิ่า “ถุ้าเช่นนั้น ห่ม่อมฉันจฺักไปสู่สํานักข้องพรื่ะสห่ายข้องห่ม่อมฉัน” ดังนี้

แล่้วิ ก็ได้เสด็จฺไปสู่เม่องสาวิัตฺถุี

 โส วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิ แล่ะ อคมาสิ  กเถุสิ ก็ดี  อคมาสิ ก็ดี  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โอสานกล่าเป วิิสยาธารื่ะใน อยสล่ากายๆ สามีสัมพันธะใน 

สทฺทํ  “กิรื่ิ สรืู่ปะใน อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน สทฺทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “กึ ก็ดี  เอตฺํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง สทฺทชาตฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุตฺฺวิา  มลฺ่ล่รื่าชกุเล่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฅปิตฺ-  สพฺพ-

กล่าเปสุ วิิสยาธารื่ะใน อยสล่ากานํๆ ภาวิาทิสัมพันธะใน ฅปิตฺภาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฉฑฺูเฑูตฺฺวิา  อสึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉฑฺูเฑูตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน โรื่ทมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง พนฺธุโล่  “มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ฃาตฺิสุห่ชฺเชสุ  

เอตฺฺตฺเกสุ วิิเสสนะข้อง ฃาตฺิสุห่ชฺเชสุๆ นิทธารื่ณะใน เอโกปิ  ปุคฺคโล่  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอโกๆ วิิเสสนะข้อง ปุคฺคโล่ๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน  

อาจฺิกฺข้ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สสิเนโห่ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อาจฺิกฺข้ิ  อิมํ วิิเสสนะข้อง การื่ณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาจฺิกฺข้ิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อาจฺิกฺข้ิ,  
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ห่ิศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ชาเนยฺยํๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ฉินฺเทยฺยํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อยสล่ากาย  

สามีสัมพันธะใน สทฺทํๆ การื่ิตฺกัมมะใน อนุฏฺฅาเปนฺโตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ  

อนุฏฺฅาเปนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อห่ํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน กเถุสิ  “อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน กาเรื่สฺสํๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพๆ ก็ดี  อิเม ก็ดี วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่รื่าชาโนๆ การื่ิตฺกัมมะใน  

มาเรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กาเรื่สฺสํ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่สฺสํ  รื่ชฺชํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน กาเรื่สฺสํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน กเถุสิ  มาตฺาปิตฺูนํ สัมปทานใน กเถุสิ  “ตฺาตฺ 

อาล่ปนะ  อิมํ วิิเสสนะข้อง รื่ชฺชํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ปเวิณิรื่ชฺชํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะข้อง 

รื่ชฺชํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ล่พฺภาๆ กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่พฺภา   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ล่พฺภา  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน ล่พฺภา”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิารื่ิโตฺ  มาตฺาปิตฺูห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิารื่ิโตฺ  นานปฺปกาเรื่น  

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน วิารื่ิโตฺๆ วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่  “เตฺนห่ิ อุยฺโยชนัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

คมิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน สห่ายสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อคมาสิ  สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๐. ปเสนทิรื่าชา  ตฺสฺสาคมนํ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคนฺตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  สกฺกาเรื่น  นครื่ํ  ปเวิเสตฺฺวิา   

เสนาปตฺิฏฺ�าเน  �เปสิ ฯ  

 ปเสนทิรื่าชา  ตฺสฺส  (พนฺธุล่สฺส)  อาคมนํ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคนฺตฺฺวิา  (พนฺธุล่ํ)  มห่นฺเตฺน  สกฺกาเรื่น   

นครื่ํ  ปเวิเสตฺฺวิา  เสนาปตฺิฏฺ�าเน  �เปสิ ฯ

 ปุเสนิทิราชา อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิ  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  อาคมนิํ ซึ�งการื่ 

เสด็จฺมา  ตฺสฺส  (พฺนิฺธุลสฺส) ข้องเจฺ้าพันธุล่ะนั้น  ปุจฺฺจฺุคฺคนิฺตฺฺวิา ทรื่งตฺ้อนรื่ับแล่้วิ  

(พฺนิฺธุลํ) ทรื่งยังเจฺ้าพันธุล่ะ  ปุเวิเสตฺฺวิา ให่้เสด็จฺเข้้าไปแล่้วิ  นิครํ สู่พรื่ะนครื่   

สกฺกาเรนิ ด้วิยสักการื่ะ  มหนิฺเตฺนิ อันให่ญ่  ีเปุสิ ทรื่งแตฺ่งตฺั้งไวิ้แล่้วิ  เสนิาปุตฺิฏฺ-

ฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งเสนาบดี ฯ
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 พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิ ทรื่งสดับการื่เสด็จฺมาข้องเจฺ้าพันธุล่ะนั้น ทรื่งตฺ้อนรื่ับ  

ทรื่งให่้เจฺ้าพันธุล่ะให่้เข้้าไปสู่พรื่ะนครื่ ด้วิยสักการื่ะให่ญ่ ทรื่งแตฺ่งตฺั้งไวิ้ในตฺําแห่น่งแห่่ง

เสนาบดี

 ปเสนทิรื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ฅเปสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง พนฺธุล่สฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อาคมนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺฺจฺุคฺคนฺตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวิเสตฺฺวิา  พนฺธุล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปเวิเสตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง 

สกฺกาเรื่นๆ กรื่ณะใน ปเวิเสตฺฺวิา  นครื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปเวิเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ฅเปสิ  เสนาปตฺิฏฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน ฅเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓. โส  มาตฺาปิตฺโรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ตฺตฺฺเถุวิ  วิาสํ  กปฺเปสิ ฯ

 โส  (พนฺธุโล่  ปุคฺคล่ํ)  มาตฺาปิตฺโรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  (สาวิตฺฺถุิยํ)  เอวิ  วิาสํ  กปฺเปสิ ฯ

 โส  (พฺนิฺธุโล) อ.เจฺ้าพันธุล่ะนั้น  (ปุุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปุกฺโกสาเปุตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ   

มาตฺาปุิตฺโร ซึ�งพรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดา ท.  กปฺุเปุสิ ทรื่งสําเรื่็จฺแล่้วิ  วิาสํ ซึ�งการื่

ปรื่ะทับอยู่  ตฺตฺฺถุ  (สาวิตฺฺถุิยํ  เอวิ ในเม่องสาวิัตฺถุีนั้นนั�นเทียวิ ฯ

 เจฺ้าพันธุล่ะนั้น ใช้คนให่้เรื่ียกพรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะบิดา ทรื่งสําเรื่็จฺการื่ปรื่ะทับอยู่ในเม่อง 

สาวิัตฺถุีนั้นนั�นแห่ล่ะ

 โส วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กปฺเปสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  มาตฺาปิตฺโรื่ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน กปฺเปสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง สาวิตฺฺถุิยํๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน วิาสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กปฺเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. อเถุกทิวิสํ  รื่าชา  อุปรื่ิปาสาเท  �ิโตฺ  อนฺตฺรื่วิีถุึ  โอโล่กยมาโน  อนาถุปิณฺฑูิกสฺส   

จฺูฬอนาถุปิณฺฑูิกสฺส  วิิสาข้าย  สุปฺปวิาสายาตฺิ  เอเตฺสํ  เคเห่  ภตฺฺตฺกิจฺฺจฺตฺฺถุาย  คจฺฺฉนฺเตฺ  

อเนกสห่สฺเส  ภิกฺขู้  ทิสฺวิา  “กห่ํ  อยฺยา  คจฺฺฉนฺตฺีตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “เทวิ  อนาถุปิณฺฑูิกสฺส  

เคเห่  นิจฺฺจฺภตฺฺตฺสล่ากภตฺฺตฺคิล่านภตฺฺตฺาทีนํ  อตฺฺถุาย  เทวิสิกํ  เทฺวิ  ภิกฺขุ้สห่สฺสานิ   

คจฺฺฉนฺตฺิ,  จฺูฬอนาถุปิณฺฑูิกสฺส  เคห่ํ  ป�ฺจฺสตฺา  ภิกฺขู้  นิจฺฺจฺํ  คจฺฺฉนฺตฺิ,  ตฺถุา  วิิสาข้าย,  
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ตฺถุา  สุปฺปวิาสายาตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  สยํปิ  ภิกฺขุ้สงฺฆํ  อุปฏฺ�ห่ิตฺุกาโม  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา   

ภิกฺขุ้สห่สฺเสน  สทฺธึ  สตฺฺถุารื่ํ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ  สห่ตฺฺถุา  ทานํ  ทตฺฺวิา  สตฺฺตฺเม   

ทิวิเส  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  ป�ฺจฺห่ิ  เม  ภิกฺขุ้สเตฺห่ิ  สทฺธึ  นิพทฺธํ  ภิกฺข้ํ   

คณฺห่ถุาตฺิ อาห่ ฯ  

 อถุ  เอกทิวิสํ  รื่าชา  อุปรื่ิปาสาเท  �ิโตฺ  อนฺตฺรื่วิีถุึ  โอโล่กยมาโน  “อนาถุปิณฺฑูิกสฺส   

จฺูฬอนาถุปิณฺฑูิกสฺส  วิิสาข้าย  สุปฺปวิาสายาตฺิ  เอเตฺสํ  (ชนานํ)  เคเห่  ภตฺฺตฺกิจฺฺจฺตฺฺถุาย  คจฺฺฉนฺเตฺ  

อเนกสห่สฺเส  ภิกฺขู้  ทิสฺวิา  “กห่ํ  (ฅาเน)  อยฺยา  คจฺฺฉนฺตฺีตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “เทวิ  อนาถุปิณฺฑูิกสฺส  เคเห่  

นิจฺฺจฺภตฺฺตฺสล่ากภตฺฺตฺคิล่านภตฺฺตฺาทีนํ  (ภตฺฺตฺานํ)  อตฺฺถุาย  เทวิสิกํ  เทฺวิ  ภิกฺขุ้สห่สฺสานิ  คจฺฺฉนฺตฺิ,   

จฺูฬอนาถุปิณฺฑูิกสฺส  เคห่ํ  ป�ฺจฺสตฺา  ภิกฺขู้  นิจฺฺจฺํ  คจฺฺฉนฺตฺิ,  ตฺถุา  วิิสาข้าย  (เคห่ํ  ป�ฺจฺสตฺา   

ภิกฺขู้  นิจฺฺจฺํ  คจฺฺฉนฺตฺิ),  ตฺถุา  สุปฺปวิาสาย  (เคห่ํ  ป�ฺจฺสตฺา  ภิกฺขู้  นิจฺฺจฺํ  คจฺฺฉนฺตฺิ)”  อิตฺิ  (วิจฺเน   

รื่าชปุรื่ิเสห่ิ)  วิุตฺฺเตฺ,  สยํปิ  ภิกฺขุ้สงฺฆํ  อุปฏฺ�ห่ิตฺุกาโม  (หุ่ตฺฺวิา)  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  ภิกฺขุ้สห่สฺเสน  สทฺธึ  

สตฺฺถุารื่ํ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ  สห่ตฺฺถุา  ทานํ  ทตฺฺวิา  สตฺฺตฺเม  ทิวิเส  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  

ภนฺเตฺ  ป�ฺจฺห่ิ  เม  ภิกฺขุ้สเตฺห่ิ  สทฺธึ  นิพทฺธํ  ภิกฺข้ํ  คณฺห่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  เอกทิวิสํ ในวิันห่นึ�ง  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ฅิโตฺ ปรื่ะทับย่นแล่้วิ  อุปุริปุาสาเท  

ในเบ่้องบนแห่่งปรื่าสาท  โอโลกยมาโนิ ทอดพรื่ะเนตฺรื่อยู่  อนิฺตฺรวิีถุึ ซึ�งรื่ะห่วิ่าง 

แห่่งถุนน  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  ภิกฺขู ซึ�งภิกษุ ท.  อเนิกสหสฺเส ผู้มีพันมิใช่ห่นึ�ง   

คจฺฺฉนิฺเตฺ ผู้ไปอยู่  ภตฺฺตฺกิจฺฺจฺตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่กิจฺด้วิยภัตฺรื่  เคเห ในเรื่่อน   

เอเตฺสํ  (ชนิานิํ) ข้องชน ท. เห่ล่่านี้  อิตฺิ ค่อ  “อนิาถุปุิณฺฑูิกสฺส ข้องเศรื่ษฐีช่�อวิ่า

อนาถุบิณฑูิกะ  จฺูฬูอนิาถุปุิณฺฑูิกสฺส ข้องเศรื่ษฐีช่�อวิ่าจฺูฬอนาถุบิณฑูิกะ  วิิสาขาย 

ข้องนางวิิสาข้า  สุปฺุปุวิาสาย ข้องนางสุปปวิาสา”  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“อยฺยา อ.พรื่ะคุณเจฺ้า ท.  คจฺฺฉนิฺตฺิ ไปอยู่  กหํ  (ฅาเนิ) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี้,  (วิจฺเนิ) 

ครื่ั้นเม่�อคํา  อิตฺิ วิ่า  “เทวิ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ  ภิกฺขุสหสฺสานิิ อ.พันแห่่งภิกษุ 

ท.  เทฺวิ สอง  คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  อตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์  (ภตฺฺตฺานิํ) แก่ภัตฺรื่ ท.   

นิิจฺฺจฺภตฺฺตฺสลากภตฺฺตฺคิลานิภตฺฺตฺาทีนิํ มีนิจฺภัตฺรื่ สล่ากภัตฺรื่ แล่ะคิล่านภัตฺรื่เป็นตฺ้น  

เคเห ในเรื่่อน  อนิาถุปุิณฺฑูิกสฺส ข้องเศรื่ษฐีช่�อวิ่าอนาถุบิณฑูิกะ  เทวิสิกํ ทุกๆ วิัน,  

ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปุญฺจฺสตฺา มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณ  คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  เคหํ สู่เรื่่อน   

จฺูฬูอนิาถุปุิณฺฑูิกสฺส ข้องเศรื่ษฐีช่�อวิ่าจฺูฬอนาถุบิณฑูิกะ  นิิจฺฺจฺํ เป็นนิจฺ,  ตฺถุา อ.เห่ม่อน
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อย่างนั้น  (ภิกฺขู) ค่อ อ.ภิกษุ ท.  (ปุญฺจฺสตฺา) ผู้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณ  (คจฺฺฉนิฺตฺิ) ย่อม

ไป  (เคหํ) สู่เรื่่อน  วิิสาขาย ข้องนางวิิสาข้า  นิิจฺฺจฺํ เป็นนิจฺ,  ตฺถุา อ.เห่ม่อนอย่างนั้น  

(ภิกฺขู) ค่อ อ.ภิกษุ ท.  (ปุญฺจฺสตฺา) ผู้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณ  (คจฺฺฉนิฺตฺิ) ย่อมไป  (เคหํ) 

สู่เรื่่อน  สุปฺุปุวิาสาย ข้องนางสุปปวิาสา  นิิจฺฺจฺํ เป็นนิจฺ”  อิตฺิ ดังนี้  (ราชปุุริเสหิ)  

อันรื่าชบุรืุ่ษ ท.  วิุตฺฺเตฺ กรื่าบทูล่แล่้วิ,  อุปุฏฺฅหิตฺุกาโม ทรื่งเป็นผู้ใครื่่เพ่�ออันบํารืุ่ง  

ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ�งห่มู่แห่่งภิกษุ  สยํปุิ แม้ด้วิยพรื่ะองค์เอง  (หุตฺฺวิา) เป็น  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไป

แล่้วิ  วิิหารํ สู่วิิห่ารื่  นิิมนิฺเตฺตฺฺวิา กรื่าบทูล่นิมนตฺ์แล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  สทฺธึ 

กับ  ภิกฺขุสหสฺเสนิ ด้วิยพันแห่่งภิกษุ  ทตฺฺวิา ทรื่งถุวิายแล่้วิ  ทานิํ ซึ�งทาน  สหตฺฺถุา 

ด้วิยพรื่ะห่ัตฺถุ์ข้องพรื่ะองค์  สตฺฺตฺาหํ  ตฺล่อดวิันเจฺ็ด  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ   

สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  ทิวิเส ในวิัน  สตฺฺตฺเม ที�เจฺ็ด  อาห กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า   

“ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  คณฺหถุ ข้อจฺงรื่ับ  ภิกฺขํ ซึ�งภิกษา  

เม ข้องข้้าพรื่ะองค์  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ ด้วิยรื่้อยแห่่งภิกษุ ท.  ปุญฺจฺหิ ห่้า  นิิพฺทฺธํ 

เน่องนิตฺย์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ  

 ครื่ั้นภายห่ล่ัง ณ วิันห่นึ�ง พรื่ะรื่าชาปรื่ะทับย่นอยู่ข้้างบนปรื่าสาท ทอดพรื่ะเนตฺรื่รื่ะห่วิ่าง 

ถุนน ทรื่งเห่็นพวิกภิกษุห่ล่ายพันรืู่ป ข้ณะกําล่ังไป เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ภัตฺรื่กิจฺในเรื่่อน

ข้องชนเห่ล่่านี้ ค่อ “อนาถุบิณฑูิกเศรื่ษฐี จฺูฬอนาถุบิณฑูิกเศรื่ษฐี นางวิิสาข้า นาง 

สุปปวิาสา” จฺึงตฺรื่ัสถุามวิ่า “พรื่ะคุณเจฺ้าทั้งห่ล่าย กําล่ังไป ณ ที�ไห่น ?” เม่�อพวิกรื่าชบุรืุ่ษ

กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ ภิกษุ ๒,๐๐๐ รืู่ป ย่อมไปทุกๆ วิัน เพ่�อ

ปรื่ะโยชน์แก่นิจฺภัตฺรื่ สล่ากภัตฺรื่ แล่ะคิล่านภัตฺรื่เป็นตฺ้น ในเรื่่อนข้องอนาถุบิณฑูิก

เศรื่ษฐี, ภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป ย่อมไปสู่เรื่่อนข้องจฺูฬอนาถุบิณฑูิกเศรื่ษฐี เป็นนิจฺ, เช่นกัน ค่อ 

ภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป ย่อมไปสู่เรื่่อนข้องนางวิิสาข้า เป็นนิจฺ, เช่นกัน ค่อ ภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป ย่อม

ไปสู่เรื่่อนข้องนางสุปปวิาสา เป็นนิจฺ” ดังนี้ มีพรื่ะรื่าชปรื่ะสงค์จฺะบํารืุ่งภิกษุสงฆ์ แม้ด้วิย

พรื่ะองค์เอง จฺึงเสด็จฺไปสู่วิิห่ารื่ ทูล่นิมนตฺ์พรื่ะศาสดาพรื่้อมกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รืู่ป ทรื่ง

ถุวิายทานด้วิยพรื่ะห่ัตฺถุ์ข้องพรื่ะองค์เอง สิ้น ๗ วิัน ในวิันที� ๗ ถุวิายบังคมพรื่ะศาสดา 

กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ ข้อพรื่ะองค์พรื่้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป จฺงรื่ับภิกษา

ข้องข้้าพรื่ะองค์ เน่องนิตฺย์”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน อาห่  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบท
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กัตฺตฺุวิาจฺก  อุปรื่ิปาสาเท วิิสยาธารื่ะใน ฅิโตฺๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชา  อนฺตฺรื่วิีถุึ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน โอโล่กยมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง รื่าชา  “อนาถุปิณฺฑูิกสฺส ก็ดี  จฺูฬอนาถุ-

ปิณฺฑูิกสฺส ก็ดี  วิิสาข้าย ก็ดี  สุปฺปวิาสาย ก็ดี สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน เอเตฺสํ   

ชนานํ  เอเตฺสํ วิิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ภตฺฺตฺ- 

กิจฺฺจฺตฺฺถุายๆ สัมปทานใน คจฺฺฉนฺเตฺๆ ก็ดี  อเนกสห่สฺเส ก็ดี วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กห่ํ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คจฺฺฉนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน หุ่ตฺฺวิา,  “เทวิ อาล่ปนะ  เทฺวิ วิิเสสนะข้อง 

ภิกฺขุ้สห่สฺสานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนาถุปิณฺฑูิกสฺส  

สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ภตฺฺตฺานํ  นิจฺฺจฺภตฺฺตฺสล่ากภตฺฺตฺคิล่านภตฺฺตฺาทีนํ  

วิิเสสนะข้อง ภตฺฺตฺานํๆ สัมปทานใน อตฺฺถุายๆ สัมปทานใน คจฺฺฉนฺตฺิ  เทวิสิกํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺตฺิ,  ป�ฺจฺสตฺา วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺูฬอนาถุปิณฺฑูิกสฺส สามีสัมพันธะใน เคห่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คจฺฺฉนฺตฺิ  นิจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺตฺิ,  ป�ฺจฺสตฺา วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ วิิเสสล่าภีข้อง 

ตฺถุาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาข้าย สามีสัมพันธะใน เคห่ํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺิ  นิจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺตฺิ, ป�ฺจฺสตฺา วิิเสสนะข้อง 

ภิกฺขู้ๆ วิิเสสล่าภีข้อง ตฺถุาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

สุปฺปวิาสาย สามีสัมพันธะใน เคห่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺิ  นิจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะ

ใน คจฺฺฉนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  รื่าชปุรื่ิเสห่ิ  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สยํๆ กรื่ณะใน อุปฏฺฅห่ิตฺุกาโม  

ภิกฺขุ้สงฺฆํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปฏฺฅห่ิตฺุ- อุปฏฺฅห่ิตฺุกาโมๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิมนฺเตฺตฺฺวิา  

ภิกฺขุ้สห่สฺเสน สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะ ใน นิมนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ทตฺฺวิา  

สห่ตฺฺถุา กรื่ณะใน ทตฺฺวิา  ทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิา  

สตฺฺตฺเม วิิเสสนะข้อง ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วินฺทิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่ถุๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ป�ฺจฺห่ิ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้สเตฺห่ิ  เม สามีสัมพันธะใน ภิกฺข้ํ  ภิกฺขุ้สเตฺห่ิ 
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สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คณฺห่ถุ  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คณฺห่ถุ  

ภิกฺข้ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺห่ถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. “มห่ารื่าช  พุทฺธา  นาม  เอกฏฺ�าเน  นิพทฺธํ  ภิกฺข้ํ  น  คณฺห่นฺตฺิ,  พหู่  พุทฺธานํ  อาคมนํ   

ปจฺฺจฺาสึสนฺตฺีตฺิ ฯ  

 (สตฺฺถุา)  “มห่ารื่าช  พุทฺธา  นาม  เอกฏฺ�าเน  นิพทฺธํ  ภิกฺข้ํ  น  คณฺห่นฺตฺิ,  พหู่  (ชนา)  พุทฺธานํ   

อาคมนํ  ปจฺฺจฺาสึสนฺตฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  พฺุทฺธา  นิาม 

ช่�อ อ.พรื่ะพุทธเจฺ้า ท.  นิ  คณฺหนิฺตฺิ ย่อมไม่รื่ับ  ภิกฺขํ ซึ�งภิกษา  เอกฏฺฅาเนิ ในที�แห่่ง

เดียวิ  นิิพฺทฺธํ เน่องนิตฺย์,  พฺหู  (ชนิา) อ.ชน ท. มาก  ปุจฺฺจฺาสึสนิฺตฺิ ย่อมห่วิังเฉพาะ  

อาคมนิํ ซึ�งการื่มา  พฺุทฺธานิํ ข้องพรื่ะพุทธเจฺ้า ท.”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดาตฺรื่สัว่ิา “มห่าบพติฺรื่ ธรื่รื่มดาว่ิาพรื่ะพทุธเจฺ้าท้ังห่ล่าย จฺะไม่รื่บัภกิษาในที�แห่่งเดียวิ, 

พวิกชนเป็นอันมาก ย่อมห่วิังการื่มาข้องพรื่ะพุทธเจฺ้าทั้งห่ล่าย”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  นามศัพท์  

ปสังสัตฺถุโชตฺกะเข้้ากับ พุทฺธาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

เอกฏฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน คณฺห่นฺตฺิ  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คณฺห่นฺตฺิ  ภิกฺข้ํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน คณฺห่นฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน คณฺห่นฺตฺิ,  พหู่ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปจฺฺจฺาสึสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พุทฺธานํ สามีสัมพันธะใน อาคมนํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปจฺฺจฺาสึสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๖. “เตฺนห่ิ  เอกํ  ภิกฺขุ้ํ  นิพทฺธํ  เปเสถุาตฺิ ฯ  

 (รื่าชา)  “เตฺนห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  เอกํ  ภิกฺขุ้ํ  นิพทฺธํ  เปเสถุาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  (อาห) กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์   

เปุเสถุ ข้อจฺงทรื่งส่งไป  ภิกฺขุํ ซึ�งภิกษุ  เอกํ รืู่ปห่นึ�ง  นิิพฺทฺธํ เน่องนิตฺย์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชากรื่าบทูล่วิ่า “ถุ้าเช่นนั้น ข้อพรื่ะองค์จฺงทรื่งส่งภิกษุ ๑ รืู่ปไปเน่องนิตฺย์เถุิด”
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 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน เปเสถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกํ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

เปเสถุ  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา  อานนฺทตฺฺเถุรื่สฺส  ภารื่มกาสิ ฯ

 สตฺฺถุา  อานนฺทตฺฺเถุรื่สฺส  ภารื่ํ  อกาสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ภารํ ให่้เป็นภารื่ะ  อานินิฺทตฺฺเถุรสฺส  

แก่พรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะ ฯ

 พรื่ะศาสดาได้ทรื่งทําให่้เป็นภารื่ะแก่พรื่ะอานนทเถุรื่ะ 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อานนฺทตฺฺเถุรื่สฺส สัมปทานใน อกาสิ   

ภารื่ํ วิิกตฺิกัมมะใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗. รื่าชา  “ภิกฺขุ้สงฺเฆ  อาคเตฺ,  ปตฺฺตฺํ  คเห่ตฺฺวิา  อิเม  นาม  ปรื่ิวิิสนฺตฺูตฺิ  อวิิจฺาเรื่ตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ   

สยเมวิ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  อฏฺ�เม  ทิวิเส  วิิกฺข้ิตฺฺโตฺ  ปป�ฺจฺํ  อกาสิ ฯ  

 รื่าชา  “ภิกฺขุ้สงฺเฆ  อาคเตฺ,  ปตฺฺตฺํ  คเห่ตฺฺวิา  อิเม  นาม  (ชนา)  ปรื่ิวิิสนฺตฺูตฺิ  อวิิจฺาเรื่ตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ   

สยํ  เอวิ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  อฏฺ�เม  ทิวิเส  วิิกฺข้ิตฺฺโตฺ  ปป�ฺจฺํ  อกาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อวิิจฺาเรตฺฺวิา ไม่ทรื่งจฺัดการื่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขุสงฺเฆ ครื่ั้นเม่�อห่มู่ 

แห่่งภิกษุ  อาคเตฺ มาแล่้วิ,  (ชนิา) อ.ชน ท.  อิเม  นิาม ช่�อเห่ล่่านี้  คเหตฺฺวิา รื่ับเอา

แล่้วิ  ปุตฺฺตฺํ ซึ�งบาตฺรื่  ปุริวิิสนิฺตฺุ จฺงอังคาส”  อิตฺิ ดังนี้  ปุริวิิสิตฺฺวิา ทรื่งอังคาสแล่้วิ  สยํ  

เอวิ ด้วิยพรื่ะองค์เองนั�นเทียวิ  สตฺฺตฺาหํ ตฺล่อดวิันเจฺ็ด  วิิกฺขิตฺฺโตฺ ทรื่งล่่มแล่้วิ  ทิวิเส  

ในวิัน  อฏฺฅเม ที� ๘  อกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ปุปุญฺจฺํ ซึ�งควิามเนิ�นช้า ฯ

 พรื่ะรื่าชาไม่ทรื่งจฺัดแจฺงวิ่า “เม่�อภิกษุสงฆ์มาแล่้วิ ธรื่รื่มดาวิ่าพวิกชนเห่ล่่านี้ รื่ับบาตฺรื่แล่้วิ  

จฺงอังคาส” ทรื่งอังคาสด้วิยพรื่ะองค์เองห่นึ�งสัปดาห่์ ในวิันที� ๘ ทรื่งล่่ม ได้ทรื่งทําควิาม

เนิ�นช้า

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภิกฺขุ้สงฺเฆ ล่ักข้ณะใน อาคเตฺๆ  

ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ อิเมๆ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน 
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ปรื่ิวิิสนฺตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปรื่ิวิิสนฺตฺุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อวิิจฺาเรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  สตฺฺตฺาห่ํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ สยํๆ กรื่ณะใน ปรื่ิิวิิสิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิกฺข้ิตฺฺโตฺ  อฏฺฅเม วิิเสสนะข้อง ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมี วิิกฺข้ิตฺฺโตฺๆ  

วิิเสสนะข้อง รื่าชา  ปป�ฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ ฯ

 ..................................................................................................................................

๑๘. รื่าชกุเล่  จฺ  นาม  อนาณตฺฺตฺา  อาสนานิ  ป�ฺ�าเปตฺฺวิา  ภิกฺขู้  นิสีทาเปตฺฺวิา  ปรื่ิวิิสิตฺุํ   

น  ล่ภนฺตฺิ ฯ  

 รื่าชกุเล่  จฺ  นาม  (รื่�ฺฃา)  อนาณตฺฺตฺา  (ชนา)  อาสนานิ  ป�ฺ�าเปตฺฺวิา  ภิกฺขู้  นิสีทาเปตฺฺวิา   

ปรื่ิวิิสิตฺุํ  น  ล่ภนฺตฺิ ฯ

 จฺ ก็  (ชนิา) อ.ชน ท.  (รญฺฃา)  อนิาณตฺฺตฺา ผู้อันพรื่ะรื่าชา ไม่ทรื่งรื่ับสั�งแล่้วิ  ราชกุเล   

นิาม ช่�อในรื่าชตฺรื่ะกูล่  นิ  ลภนิฺตฺิ ย่อมไม่ได้  อาสนิานิิ  ปุญฺญาเปุตฺฺวิา  ภิกฺขู   

นิิสีทาเปุตฺฺวิา  ปุริวิิสิตฺุํ เพ่�ออัน ปูล่าด ซึ�งอาสนะ ท. แล่้วิจฺึง ยังภิกษุ ท. ให่้นั�ง แล่้วิจฺึง

อังคาส ฯ

 ก ็พวิกชนที�พรื่ะรื่าชาไม่รื่บัสั�ง ช่�อในรื่าชตฺรื่ะกูล่ ยอ่มไม่ได้เพ่�อจฺะปูอาสนะท้ังห่ล่าย นมินต์ฺภกิษุ

ทั้งห่ล่ายให่้นั�ง แล่้วิจฺึงอังคาสได้

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  อนาณตฺฺตฺา วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภนฺตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ รื่าชกุเล่ๆ วิิสยาธารื่ะใน  

อนาณตฺฺตฺา  รื่�ฺฃา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อนาณตฺฺตฺา  อาสนานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ป�ฺฃาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทาเปตฺฺวิา  ภิกฺขู้ การื่ิตฺกัมมะใน นิสีทาเปตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิิสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน ล่ภนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ล่ภนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙. ภิกฺขู้  “น  มยํ  อิธ  �าตฺุํ   สกฺข้ิสฺสามาตฺิ  พหู่  ปกฺกมึสุ ฯ  

 ภิกฺขู้  “น  มยํ  อิธ  (ฅาเน)  �าตฺุํ   สกฺข้ิสฺสามาตฺิ  (วิตฺฺวิา)  พหู่  ปกฺกมึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มยํ อ.เรื่า ท.  นิ  สกฺขิสฺสาม จฺักไม่อาจฺ  ฅาตฺุํ 

เพ่�ออันดํารื่งอยู่  อิธ  (ฅาเนิ) ในที�นี้”  อิตฺิ ดังนี้  พฺหู ผู้มาก  ปุกฺกมึสุ ห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ
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 พวิกภิกษุกล่่าวิวิ่า “พวิกเรื่าจฺักไม่อาจฺเพ่�อจฺะดํารื่งอยู่ในที�นี้ได้” ดังนี้แล่้วิ ก็พากัน 

ห่ล่ีกไป

 ภิกฺขู้ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกมึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺข้ิสฺสามๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺข้ิสฺสาม  อิธ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ  

วิิสยาธารื่ะใน ฅาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺข้ิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกมึสุ  พหู่ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. รื่าชา  ทุตฺิยทิวิเสปิ  ปมชฺชิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ปุมชฺชิ ทรื่งล่่มแล่้วิ  ทุตฺิยทิวิเสปุิ แม้ในวิันที� ๒ ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งล่่ม แม้ในวิันที� ๒

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ปมชฺชิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ทุตฺิย- 

ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปมชฺชิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑. ทุตฺิยทิวิเสปิ  พหู่  ปกฺกมึสุ ฯ  

 ทุตฺิยทิวิเสปิ  พหู่  (ภิกฺขู้)  ปกฺกมึสุ ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  พฺหู มาก  ปุกฺกมึสุ ห่ล่ีกไปแล่้วิ  ทุตฺิยทิวิเสปุิ แม้ในวิันที� ๒ ฯ

 พวิกภิกษุจฺํานวินมาก พากันห่ล่ีกไป แม้ในวิันที� ๒

 พหู่ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกมึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ทุตฺิยทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปกฺกมึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. ตฺตฺิยทิวิเสปิ  ปมชฺชิ ฯ  

 (รื่าชา)  ตฺตฺิยทิวิเสปิ  ปมชฺชิ ฯ

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  ปุมชฺชิ ทรื่งล่่มแล่้วิ  ตฺตฺิยทิวิเสปุิ แม้ในวิันที� ๓ ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งล่่ม แม้ในวิันที� ๓
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 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ปมชฺชิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ตฺตฺิย- 

ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปมชฺชิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. ตฺทา  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  เอกกเมวิ  �เปตฺฺวิา  อวิเสสา  ปกฺกมึสุ ฯ

 ตฺทา  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  เอกกํ  เอวิ  �เปตฺฺวิา  อวิเสสา  (ภิกฺขู้)  ปกฺกมึสุ ฯ

 ตฺทา ในกาล่นั้น  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  อวิเสสา ผู้เห่ล่่อล่ง  ฅเปุตฺฺวิา เวิ้น  อานินิฺทตฺฺเถุรํ  

ซึ�งพรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะ  เอกกํ  เอวิ ผู้ผู้เดียวินั�นเทียวิ  ปุกฺกมึสุ ห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ

 ในครื่าวินั้น เวิ้นพรื่ะอานนทเถุรื่ะรืู่ปเดียวิเท่านั้น พวิกภิกษุที�เห่ล่่อ พากันห่ล่ีกไป

 ตฺทา กาล่สัตฺตฺมีใน ปกฺกมึสุ  อวิเสสา วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกมึสุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้า

กับ เอกกํๆ วิิเสสนะข้อง อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  ฅเปตฺฺวิา วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔. ปุ�ฺ�วินฺตฺา  นาม  การื่ณวิสิกา  โห่นฺตฺิ  กุล่านํ  ปสาทํ  รื่กฺข้นฺตฺิ ฯ

 ปุ�ฺ�วินฺตฺา  (ชนา)  นาม  การื่ณวิสิกา  โห่นฺตฺิ  กุล่านํ  ปสาทํ  รื่กฺข้นฺตฺิ ฯ

 (ชนิา)  นิาม ช่�อ อ.ชน ท.  ปุุญฺฃวินิฺตฺา ผู้มีบุญ  การณวิสิกา เป็นผู้เป็นไปในอํานาจฺ 

แห่่งเห่ตฺุ  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น  รกฺขนิฺตฺิ ย่อมรื่ักษา  ปุสาทํ ซึ�งควิามเล่่�อมใส  กุลานิํ  

ข้องตฺรื่ะกูล่ ท. ฯ

 ธรื่รื่มดาพวิกชนผู้มีบุญ เป็นผู้เป็นไปในอํานาจฺแห่่งเห่ตฺุ ย่อมรื่ักษาควิามเล่่�อมใส 

แห่่งตฺรื่ะกูล่ทั้งห่ล่าย

 ปุ�ฺฃวินฺตฺา วิิเสสนะข้อง ชนา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่นฺตฺิ แล่ะรื่กฺข้นฺตฺิ  โห่นฺตฺิ ก็ดี  รื่กฺข้นฺตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  การื่ณวิสิกา วิิกตฺิ-

กัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ  กุล่านํ สามีสัมพันธะใน ปสาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน รื่กฺข้นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๕. ตฺถุาคตฺสฺส  จฺ  “สารื่ีปุตฺฺตฺตฺฺเถุโรื่  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่ตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิกา,  “เข้มา   

อุปฺปล่วิณฺณาตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา,  อุปาสเกสุ  “จฺิตฺฺโตฺ  คห่ปตฺิ  ห่ตฺฺถุโก  อาฬวิโกตฺิ   

เทฺวิ  อคฺคสาวิกา,  อุปาสิกาสุ  “เวิฬุกณฺฏกี  นนฺทมาตฺา  ขุ้ชฺชุตฺฺตฺรื่าตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา  

อิตฺิ  อิเม  อฏฺ�  ชเน  อาทึ  กตฺฺวิา  �านนฺตฺรื่ปฺปตฺฺตฺา  สพฺเพปิ  สาวิกา  เอกเทเสน 

ทสนฺนํ  ปารื่มีนํ  ปูรื่ิตฺตฺฺตฺา  มห่าปุ�ฺ�า  อภินีห่ารื่สมฺปนฺนา ฯ

 ตฺถุาคตฺสฺส  จฺ  “สารื่ีปุตฺฺตฺตฺฺเถุโรื่  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่ตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิกา,  “เข้มา  อุปฺปล่วิณฺณาตฺิ   

เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา,  อุปาสเกสุ  “จฺิตฺฺโตฺ  คห่ปตฺิ  ห่ตฺฺถุโก  อาฬวิโกตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิกา  (อุปาสกา),  

อุปาสิกาสุ  “เวิฬุกณฺฏกี  นนฺทมาตฺา  ขุ้ชฺชุตฺฺตฺรื่าตฺิ  เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา  (อุปาสิกาโย)”  อิตฺิ  อิเม   

อฏฺ�  ชเน  อาทึ  กตฺฺวิา  �านนฺตฺรื่ปฺปตฺฺตฺา  สพฺเพปิ  สาวิกา  (อตฺฺตฺนา)  เอกเทเสน  ทสนฺนํ  ปารื่มีนํ  

ปูรื่ิตฺตฺฺตฺา  มห่าปุ�ฺ�า  อภินีห่ารื่สมฺปนฺนา   (โห่นฺตฺิ) ฯ

 จฺ ก็  สาวิกา อ.สาวิก ท.  ตฺถุาคตฺสฺส ข้องพรื่ะตฺถุาคตฺ  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  ฅานินิฺตฺรปฺุ- 

ปุตฺฺตฺา ผู้ถุึงแล่้วิซึ�งฐานันดรื่  กตฺฺวิา กรื่ะทํา  ชเนิ ซึ�งชน ท.  อฏฺฅ ๘  อิเม เห่ล่่านี้  อิตฺิ 

ค่อ  “อคฺคสาวิกา อ.อัครื่สาวิก ท.  เทฺวิ ๒  อิตฺิ ค่อ  ‘สารีปุุตฺฺตฺตฺฺเถุโร อ.พรื่ะสารื่ีบุตฺรื่

ผู้เถุรื่ะ  มหาโมคฺคลฺลานิตฺฺเถุโร อ.พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านะผู้เถุรื่ะ’,  อคฺคสาวิิกา อ.อัครื่-

สาวิิกา ท.  เทฺวิ ๒  อิตฺิ ค่อ  ‘เขมา อ.นางเข้มา  อุปฺุปุลวิณฺณา อ.นางอุบล่วิรื่รื่ณา’,   

อุปุาสเกสุ  (อุปุาสกา) อ.- ในอุบาสก ท. -อุบาสก ท.  อคฺคสาวิกา ผู้เป็นอัครื่สาวิก  

เทฺวิ ๒  อิตฺิ ค่อ  ‘คหปุตฺิ อ.คฤห่บดี  จฺิตฺฺโตฺ ช่�อวิ่าจฺิตฺตฺะ  หตฺฺถุโก อ.อุบาสกช่�อวิ่า 

ห่ัตฺถุกะ  อาฬูวิโก ผู้อยู่ในเม่องอาฬวิี’,  อุปุาสิกาสุ  (อุปุาสิกาโย) อ.- ในอุบาสิกา ท. 

-อุบาสิกา ท.  อคฺคสาวิิกา ผู้เป็นอัครื่สาวิิกา  เทฺวิ ๒  อิตฺิ ค่อ  ‘นินิฺทมาตฺา อ.มารื่ดา

ข้องนันทมาณพ  เวิฬูุกณฺฏกี ช่�อวิ่าเวิฬุกัณฏกี  ขุชฺชุตฺฺตฺรา อ.นางขุ้ชชุตฺตฺรื่า’  อาทึ  

ให่้เป็นตฺ้น  มหาปุุญฺฃา เป็นผู้มีบุญมาก  อภินิีหารสมฺปุนิฺนิา เป็นผู้ถุึงพรื่้อมแล่้วิ 

ด้วิยอภินิห่ารื่  (โหนิฺตฺิ) ย่อมเป็น  (อตฺฺตฺนิา)  เอกเทเสนิ  ทสนิฺนิํ  ปุารมีนิํ  ปุูริตฺตฺฺตฺา 

เพรื่าะควิามที� แห่่งบารื่มี ท. ๑๐ เป็นบารื่มีอันตฺน ให่้เตฺ็มแล่้วิ โดยเอกเทศ ฯ 

 ก็ เห่ล่่าสาวิกข้องพรื่ะตฺถุาคตฺแม้ทั้งห่มด ผู้ถุึงฐานันดรื่ ทําพวิกชน ๘ เห่ล่่านี้ ค่อ  

“อัครื่สาวิก ๒ รืู่ป ค่อ ‘พรื่ะสารื่ีบุตฺรื่เถุรื่ะ พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านเถุรื่ะ’, อัครื่สาวิิกา ๒ รืู่ป 

ค่อ ‘นางเข้มา นางอุบล่วิรื่รื่ณา’, บรื่รื่ดาอุบาสก อุบาสกผู้เป็นอัครื่สาวิก ๒ ท่าน ค่อ 

‘จฺิตฺตฺคฤห่บดี อุบาสกช่�อวิ่าห่ัตฺถุกะ ผู้อยู่ในเม่องอาฬวิี’, บรื่รื่ดาอุบาสิกา อุบาสิกา ๒ 
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ท่าน ค่อ ‘มารื่ดาข้องนันทมาณพ ช่�อวิ่าเวิฬุกัณฏกี นางขุ้ชชุตฺตฺรื่า’ ให่้เป็นตฺ้น เป็นผู้มี

บุญมาก เป็นผู้สมบูรื่ณ์ด้วิยอภินิห่ารื่ เพรื่าะควิามที�บารื่มี ๑๐ เป็นบารื่มีอันตฺนบําเพ็ญ

โดยเอกเทศ

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพ  ฅานนฺตฺรื่ปฺปตฺฺตฺา ก็ดี   

สพฺเพ ก็ดี วิิเสสนะข้อง สาวิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺถุาคตฺสฺส สามีสัมพันธะใน สาวิกา  “สารื่ีปุตฺฺตฺตฺฺเถุโรื่ ก็ดี  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่ ก็ดี  

สรืู่ปะใน  อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิกา  เทฺวิ วิิเสสนะข้อง อคฺคสาวิกาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ,  ‘เข้มา ก็ดี  อุปฺปล่วิณฺณา ก็ดี สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา  

เทฺวิ วิิเสสนะข้อง อคฺคสาวิิกาๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  อุปาสเกสุ นิทธารื่ณะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิกา   

อุปาสกา ‘จฺิตฺฺโตฺ สัญญาวิิเสสนะข้อง คห่ปตฺิ  อาฬวิโก วิิเสสนะข้อง ห่ตฺฺถุโก  คห่ปตฺิ ก็ดี  

ห่ตฺฺถุโก ก็ดี สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิกา  อุปาสกา  เทฺวิ ก็ดี   

อคฺคสาวิกา ก็ดี วิิเสสนะข้อง อุปาสกาๆ นิทธารื่ณียะแล่ะล่ิงคัตฺถุะ,  อุปาสิกาสุ  

นิทธารื่ณะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา  อุปาสิกาโย  ‘เวิฬุกณฺฏกี สัญญาวิิเสสนะข้อง  

นนฺทมาตฺาๆ ก็ดี  ขุ้ชฺชุตฺฺตฺรื่า ก็ดี สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิิกา   

อุปาสิกาโย  เทฺวิ ก็ดี  อคฺคสาวิิกา ก็ดี วิิเสสนะข้อง อุปาสิกาโยๆ นิทธารื่ณียะแล่ะ 

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน อิเม  อฏฺฅ  ชเน  อิเม ก็ดี  อฏฺฅ ก็ดี วิิเสสนะข้อง ชเนๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  อาทึ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปตฺฺตฺา  อตฺฺตฺนา  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปูรื่ิตฺ  เอกเทเสน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปูรื่ิตฺ  ทสนฺนํ วิิเสสนะข้อง ปารื่มีนํๆ 

ภาวิาทิสัมพันธะใน ปูรื่ิตฺตฺฺตฺาๆ เห่ตฺุใน โห่นฺตฺิ  มห่าปุ�ฺฃา ก็ดี  อภินีห่ารื่สมฺปนฺนา ก็ดี 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. อานนฺทตฺฺเถุโรื่ปิ  กปฺปสตฺสห่สฺสปูรื่ิตฺปารื่มี  อภินีห่ารื่สมฺปนฺโน  มห่าปุ�ฺโ�  อตฺฺตฺโน   

การื่ณวิสิกตฺาย  กุล่สฺส  ปสาทํ  รื่กฺข้นฺโตฺ  อฏฺ�าสิ ฯ  

 อานนฺทตฺฺเถุโรื่ปิ  กปฺปสตฺสห่สฺสปูรื่ิตฺปารื่มี  อภินีห่ารื่สมฺปนฺโน  มห่าปุ�ฺโ�  อตฺฺตฺโน  การื่ณวิสิกตฺาย   

กุล่สฺส  ปสาทํ  รื่กฺข้นฺโตฺ  อฏฺ�าสิ ฯ

 อานินิฺทตฺฺเถุโรปุิ แม้ อ.พรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะ  กปฺุปุสตฺสหสฺสปุูริตฺปุารมี ผู้มีบารื่มี 

อันให่้เตฺ็มแล่้วิตฺล่อดแสนแห่่งกัป  อภินิีหารสมฺปุนิฺโนิ ผู้ถุึงพรื่้อมแล่้วิด้วิยอภินิห่ารื่  
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มหาปุุญฺโฃ ผู้มีบุญมาก  รกฺขนิฺโตฺ เม่�อรื่ักษา  ปุสาทํ ซึ�งควิามเล่่�อมใส  กุลสฺส ข้อง

ตฺรื่ะกูล่  อฏฺฅาสิ ได้ดํารื่งอยู่แล่้วิ  อตฺฺตฺโนิ  การณวิสิกตฺาย เพรื่าะควิามที� แห่่งตฺน 

เป็นผู้เป็นไปในอํานาจฺแห่่งเห่ตฺุ ฯ

 แม้พรื่ะอานนทเถุรื่ะ บําเพ็ญบารื่มีตฺล่อดห่นึ�งแสนกัป สมบูรื่ณ์ด้วิยอภินิห่ารื่ มีบุญมาก  

เม่�อจฺะรื่ักษาควิามเล่่�อมใสข้องตฺรื่ะกูล่ ได้ดํารื่งอยู่แล่้วิ เพรื่าะควิามที�ตฺนเป็นผู้เป็นไป 

ในอํานาจฺแห่่งเห่ตฺุ

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อานนฺทตฺฺเถุโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฅาสิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวิาจฺก  กปฺปสตฺสห่สฺสปูรื่ิตฺปารื่มี ก็ดี  อภินีห่ารื่สมฺปนฺโน ก็ดี  มห่าปุ�ฺโฃ ก็ดี  

วิิเสสนะข้อง อานนฺทตฺฺเถุโรื่  อตฺฺตฺโน ภาวิาทิสัมพันธะใน การื่ณวิสิกตฺายๆ เห่ตฺุใน  

อฏฺฅาสิ  กุล่สฺส สามีสัมพันธะใน ปสาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน รื่กฺข้นฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา 

ข้อง อานนฺทตฺฺเถุโรื่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗. ตฺํ  เอกกเมวิ  นิสีทาเปตฺฺวิา  ปรื่ิวิิสึสุ ฯ  

 (รื่าชปุรื่ิสา)  ตฺํ  (อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ)  เอกกํ  เอวิ  นิสีทาเปตฺฺวิา  ปรื่ิวิิสึสุ ฯ

 (ราชปุุริสา) อ.รื่าชบุรืุ่ษ ท.  ตฺํ  (อานินิฺทตฺฺเถุรํ) ยังพรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะนั้น  เอกกํ  เอวิ  

ผู้ผู้เดียวินั�นเทียวิ  นิิสีทาเปุตฺฺวิา ให่้นั�งแล่้วิ  ปุริวิิสึสุ อังคาสแล่้วิ ฯ

 พวิกรื่าชบุรืุ่ษนิมนตฺ์พรื่ะอานนทเถุรื่ะนั้นเพียงรืู่ปเดียวิเท่านั้นให่้นั�ง แล่้วิก็อังคาส

 รื่าชปุรื่ิสา สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิวิิสึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง อานนฺทตฺฺเถุรื่ํๆ  

การื่ิตฺกัมมะใน นิสีทาเปตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกกํๆ วิิเสสนะข้อง  

อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  นิสีทาเปตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิิสึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. รื่าชา  ภิกฺขู้นํ  คตฺกาเล่  อาคนฺตฺฺวิา  ข้าทนียโภชนียานิ  ตฺเถุวิ  �ิตฺานิ  ทิสฺวิา  “กึ  อยฺยา   

นาคมึสูตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “อานนฺทตฺฺเถุโรื่  เอกโกวิ  อาคโตฺ  เทวิาตฺิ  สุตฺฺวิา  “อทฺธา   

เอตฺฺตฺกมฺเม  เฉทนมกํสูตฺิ  ภิกฺขู้นํ  กุทฺโธ  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คนฺตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  มยา  ป�ฺจฺนฺนํ  

ภิกฺขุ้สตฺานํ  ภิกฺข้า   ปฏิยตฺฺตฺา,  อานนฺทตฺฺเถุโรื่  กิรื่  เอกโก  วิ  อาคโตฺ,  ปฏิยตฺฺตฺภิกฺข้า

 ตฺเถุวิ  �ิตฺา,  ป�ฺจฺสตฺา  ภิกฺขู้  มม  เคเห่  ส�ฺ�ํ  น  กรื่ึสุ;  กินฺนุ  โข้  การื่ณนฺตฺิ  อาห่ ฯ  
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 รื่าชา  ภิกฺขู้นํ  คตฺกาเล่  อาคนฺตฺฺวิา  ข้าทนียโภชนียานิ  ตฺถุา  เอวิ  �ิตฺานิ  ทิสฺวิา  “กึ  อยฺยา   

น  อาคมึสูตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “อานนฺทตฺฺเถุโรื่  เอกโกวิ  อาคโตฺ  เทวิาตฺิ  สุตฺฺวิา  “(อยฺยา)  อทฺธา  เอตฺฺตฺกํ  

เม  เฉทนํ  อกํสูตฺิ  ภิกฺขู้นํ  กุทฺโธ  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คนฺตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  มยา  ป�ฺจฺนฺนํ  ภิกฺขุ้สตฺานํ   

ภิกฺข้า   ปฏิยตฺฺตฺา,  อานนฺทตฺฺเถุโรื่  กิรื่  เอกโก  วิ  อาคโตฺ,  (มยา)  ปฏิยตฺฺตฺภิกฺข้า  ตฺถุา  เอวิ  �ิตฺา,   

ป�ฺจฺสตฺา  ภิกฺขู้  มม  เคเห่  ส�ฺ�ํ  น  กรื่ึสุ;  กินฺนุ  โข้  การื่ณนฺตฺิ  อาห่ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อาคนิฺตฺฺวิา เสด็จฺมาแล่้วิ  คตฺกาเล ในกาล่เป็นที�ไปแล่้วิ  ภิกฺขูนิํ  

แห่่งภิกษุ ท.  ทิสฺวิา ทอดพรื่ะเนตฺรื่แล่้วิ  ขาทนิียโภชนิียานิิ ซึ�งข้องอันบุคคล่พึงเคี้ยวิ

แล่ะข้องอันบุคคล่พึงบรื่ิโภค ท.  ฅิตฺานิิ อันตฺั้งอยู่แล่้วิ  ตฺถุา  เอวิ เห่ม่อนอย่างนั้นนั�น

เทียวิ  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยฺยา อ.พรื่ะคุณเจฺ้า ท.  นิ  อาคมึสุ ไม่มา

แล่้วิ  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี้  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เทวิ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ  

อานินิฺทตฺฺเถุโร อ.พรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะ  เอกโกวิ ผู้ผู้เดียวิเทียวิ  อาคโตฺ มาแล่้วิ”  อิตฺิ 

ดังนี้  กุทฺโธ ทรื่งกรื่ิ้วิแล่้วิ  ภิกฺขูนิํ ตฺ่อภิกษุ ท.  อิตฺิ วิ่า  “(อยฺยา) อ.พรื่ะคุณเจฺ้า ท.   

อกํสุ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  เฉทนิํ ซึ�งการื่ตฺัด  เม ตฺ่อเรื่า  เอตฺฺตฺกํ มีปรื่ะมาณเท่านี้  อทฺธา 

แน่แท้”  อิตฺิ ดังนี้  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  สตฺฺถุุ ข้องพรื่ะศาสดา  อาห 

กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ ว่ิา  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  ภิกฺขา อ.ภิกษา  มยา อันห่ม่อม

ฉัน  ปุฏิยตฺฺตฺา ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วิ  ภิกฺขุสตฺานิํ เพ่�อรื่้อยแห่่งภิกษุ ท.  ปุญฺจฺนิฺนิํ ห่้า,  กิร 

ได้ยินวิ่า  อานินินิฺทตฺฺเถุโร อ.พรื่ะอานนท์ผู้เถุรื่ะ  เอกโกวิ ผู้ผู้เดียวิเทียวิ  อาคโตฺ มา

แล่้วิ,  (มยา)  ปุฏิยตฺฺตฺภิกฺขา อ.ภิกษา อันห่ม่อมฉัน ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วิ  ฅิตฺา ตฺั้งอยู่แล่้วิ  

ตฺถุา  เอวิ เห่ม่อนอย่างนั้นนั�นเทียวิ,  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปุญฺจฺสตฺา ผู้มีรื่้อยห่้าเป็น

ปรื่ะมาณ  นิ  กรึสุ ไม่กรื่ะทําแล่้วิ  สญฺฃํ ซึ�งควิามสําคัญ  เคเห ในเรื่่อน  มม ข้อง

ห่ม่อมฉัน,  การณํ อ.เห่ตฺุ  กินิฺนิุ  โข อะไรื่ห่นอแล่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 พรื่ะรื่าชาเสด็จฺมาในเวิล่าที�เห่ล่่าภกิษกุลั่บไปแล้่วิ ทอดพรื่ะเนตฺรื่ข้องเค้ียวิแล่ะข้องบริื่โภค 

ที�ตฺั้งอยู่เห่ม่อนเดิมนั�นแห่ล่ะ ตฺรื่ัสถุามวิ่า “พวิกพรื่ะคุณเจฺ้าไม่มาห่รื่่อ ?” ทรื่งสดับวิ่า 

“ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ พรื่ะอานนทเถุรื่ะเพียงรืู่ปเดียวิเท่านั้นที�มา” จฺึงทรื่งกรื่ิ้วิ 

ตฺ่อพวิกภิกษุวิ่า “พวิกพรื่ะคุณเจฺ้าได้ทําการื่ตฺัดตฺ่อเรื่ามีปรื่ะมาณเท่านี้ แน่แท้” แล่้วิ

เสด็จฺไปสู่สํานักข้องพรื่ะศาสดา กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ ภิกษาที�ห่ม่อมฉัน 

ตฺรื่ะเตฺรื่ียมไวิ้แล่้วิเพ่�อภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป, ได้ยินวิ่า พรื่ะอานนทเถุรื่ะเพียงรืู่ปเดียวิเท่านั้น
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ที�มา, ภิกษาที�ห่ม่อมฉันตฺรื่ะเตฺรื่ียมไวิ้แล่้วิ ตฺั้งอยู่เห่ม่อนเดิมนั�นแห่ล่ะ, ภิกษุปรื่ะมาณ 

๕๐๐ รืู่ป ไม่ทําควิามสําคัญในเรื่่อนข้องห่ม่อมฉัน, เห่ตฺุอะไรื่กันห่นอ”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภิกฺขู้นํ สามีสัมพันธะใน คตฺกาเล่ๆ  

กาล่สัตฺตฺมีใน อาคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทิสฺวิา  ข้าทนียโภชนียานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ทิสฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺถุาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ฅิตฺานิๆ วิิเสสนะข้อง  

ข้าทนียโภชนียานิ  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน อาคมึสุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อาคมึสุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุตฺฺวิา  “เทวิ อาล่ปนะ  อานนฺทตฺฺเถุโรื่ สุทธ-

กัตฺตฺาใน อาคโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกโกๆ วิิเสสนะข้อง 

อานนฺทตฺฺเถุโรื่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพากาล่กิรื่ิยาใน กุทฺโธ  “อยฺยา สุทธ-

กัตฺตฺาใน อกํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อทฺธา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อกํสุ  เอตฺฺตฺกํ วิิเสสนะ

ข้อง เฉทนํ  เม สัมปทานใน เฉทนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกํสุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน กุทฺโธ  

ภิกฺขู้นํ สัมปทานใน กุทฺโธๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชา  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  ภิกฺข้า  

วิุตฺตฺกัมมะใน ปฏิยตฺฺตฺาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏิยตฺฺตฺา  ป�ฺจฺนฺนํ 

วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้สตฺานํๆ สัมปทานใน ปฏิยตฺฺตฺา,  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  อานนฺทตฺฺ-

เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาคโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกโกๆ  

วิิเสสนะข้อง อานนฺทตฺฺเถุโรื่,  ปฏิยตฺฺตฺภิกฺข้า สุทธกัตฺตฺาใน ฅิตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา 

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏิยตฺฺตฺ-  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺถุาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ฅิตฺา,  

ป�ฺจฺสตฺา วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม  

สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ส�ฺฃํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ึสุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

กรื่ึสุ,  กินฺนุ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  การื่ณํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๙. สตฺฺถุา  ภิกฺขู้นํ  โทสํ  อวิตฺฺวิา  “มห่ารื่าช  มม  สาวิกานํ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  สทฺธึ  วิิสฺสาโส  นตฺฺถุิ,   

เตฺน  น  คตฺา  ภวิิสฺสนฺตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  กุล่านํ  อนุปคมนการื่ณ�ฺจฺ  อุปคมนการื่ณ�ฺจฺ 

ปกาเสนฺโตฺ  ภิกฺขู้  อามนฺเตฺตฺฺวิา  อิมํ  สุตฺฺตฺมาห่  “นวิห่ิ  ภิกฺข้เวิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ 

กุล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  นาล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  นาล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ  
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 สตฺฺถุา  ภิกฺขู้นํ  โทสํ  อวิตฺฺวิา  “มห่ารื่าช  มม  สาวิกานํ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  สทฺธึ  วิิสฺสาโส  นตฺฺถุิ,  เตฺน  (มม   

สาวิกา)  น  คตฺา  ภวิิสฺสนฺตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  กุล่านํ  อนุปคมนการื่ณํ  จฺ  อุปคมนการื่ณํ  จฺ  ปกาเสนฺโตฺ  

ภิกฺขู้  อามนฺเตฺตฺฺวิา  อิมํ  สุตฺฺตฺํ  อาห่  “นวิห่ิ  ภิกฺข้เวิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  (ภิกฺขุ้นา)   

อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  น  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  น  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อวิตฺฺวิา ไม่ตฺรื่ัสแล่้วิ  โทสํ ซึ�งโทษ  ภิกฺขูนิํ ข้องภิกษุ ท.  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  

อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  วิิสฺสาโส อ.ควิามคุ้นเคย  สทฺธึ กับ  ตฺุมฺเหหิ 

ด้วิยพรื่ะองค์  สาวิกานิํ แห่่งสาวิก ท.  มม ข้องอาตฺมภาพ  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  เตฺนิ 

เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (สาวิกา) อ.สาวิก ท.  (มม) ข้องอาตฺมภาพ  นิ  คตฺา เป็นผู้ไม่ไปแล่้วิ  

ภวิิสฺสนิฺตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  ปุกาเสนิฺโตฺ เม่�อทรื่งปรื่ะกาศ  อนิุปุคมนิการณํ ซึ�งเห่ตฺุ

แห่่งการื่ไม่เข้้าไป  กุลานิํ สู่ตฺรื่ะกูล่ ท.  จฺ ด้วิย  อุปุคมนิการณํ ซึ�งเห่ตฺุแห่่งการื่เข้้าไป  

(กุลานิํ) สู่ตฺรื่ะกูล่ ท.  จฺ ด้วิย  อามนิฺเตฺตฺฺวิา ตฺรื่ัสเรื่ียกแล่้วิ  ภิกฺขู ซึ�งภิกษุ ท.  อาห 

ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิมํ  สุตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะสูตฺรื่นี้  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  กุลํ อ.ตฺรื่ะกูล่  

สมนิฺนิาคตฺํ อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  องฺเคหิ ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า  (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  

อนิุปุคนิฺตฺฺวิา ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  นิ  อลํ ไม่ควิรื่  อุปุคนิฺตฺุํ เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  จฺ ด้วิย  

อุปุคนิฺตฺฺวิา ครื่ั้นเข้้าไปใกล่้แล่้วิ  นิ  อลํ ไม่ควิรื่  อุปุนิิสีทิตฺุํ เพ่�ออันนั�งใกล่้  จฺ ด้วิย ฯ

 พรื่ะศาสดาไม่ตฺรื่ัสโทษข้องเห่ล่่าภิกษุ ตฺรื่ัสวิ่า “มห่าบพิตฺรื่ ควิามคุ้นเคยกับด้วิยพรื่ะองค์  

แห่่งเห่ล่่าสาวิกข้องอาตฺมภาพ ไม่มี, เพรื่าะฉะนั้น เห่ล่่าสาวิกข้องอาตฺมภาพ จฺึงไม่พา

กันไป” เม่�อทรื่งปรื่ะกาศเห่ตฺุแห่่งการื่ไม่เข้้าไปสู่ตฺรื่ะกูล่ทั้งห่ล่าย แล่ะเห่ตฺุแห่่งการื่

เข้้าไปสู่ตฺรื่ะกูล่ทั้งห่ล่าย ตฺรื่ัสเรื่ียกภิกษุทั้งห่ล่าย ตฺรื่ัสพรื่ะสูตฺรื่นี้วิ่า “ภิกษุทั้งห่ล่าย 

ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ ภิกษุไม่เข้้าไปแล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะเข้้าไป แล่ะเม่�อเข้้าไป

แล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภิกฺขู้นํ สามีสัมพันธะใน โทสํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน อวิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  วิิสฺสาโส สุทธกัตฺตฺาใน 

นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน สาวิกานํๆ สามีสัมพันธะใน วิิสฺสาโส  

ตฺุมฺเห่ห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน วิิสฺสาโส,  เตฺน เห่ตฺวิัตฺถุะ  สาวิกา 

สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน สาวิกา  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน คตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-
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กิรื่ิยาใน ปกาเสนฺโตฺ  กุล่านํ ฉัฏฐีสัมปาปุณียกัมมะใน อนุปคมน แล่ะอุปคมน   

อนุปคมนการื่ณํ ก็ดี  อุปคมนการื่ณํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกาเสนฺโตฺ  จฺ สองศัพท์ ปท-

สมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคมนการื่ณํ แล่ะ อุปคมนการื่ณํ  ปกาเสนฺโตฺ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา

ข้อง สตฺฺถุา  ภิกฺขู้ อวิุตฺตฺกัมมะใน อามนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  อิมํ วิิเสสนะ

ข้อง สุตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่  “ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ  

วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํ  ๆ กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก  นวิห่ิ วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน  

สมนฺนาคตฺํ  ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ   

จฺ สองศัพท์ วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  นาล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  นาล่ํ  

อุปนิสีทิตฺุํ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ  อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๐. กตฺเมห่ิ  นวิห่ิ ?  น  มนาเปน  ปจฺฺจฺุฏฺเ�นฺตฺิ,  น  มนาเปน  อภิวิาเทนฺตฺิ,  น  มนาเปน 

อาสนํ  เทนฺตฺิ,  สนฺตฺมสฺส  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,  พหุ่กมฺห่ิ  โถุกํ  เทนฺตฺิ,  ปณีตฺมฺห่ิ  ลู่ข้ํ 

เทนฺตฺิ,  อสกฺกจฺฺจฺํ  เทนฺตฺิ  โน  สกฺกจฺฺจฺํ,  น  อุปนิสีทนฺตฺิ  ธมฺมสฺสวินาย,  ภาสนฺตฺสฺส 

น  รื่�ฺชิยนฺตฺิ ฯ

 กตฺเมห่ิ  นวิห่ิ   (องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  (ภิกฺขุ้นา)  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  น  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ   

น  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ)  ?  (ชนา)  น  มนาเปน  ปจฺฺจฺุฏฺเ�นฺตฺิ,  น  มนาเปน  อภิวิาเทนฺตฺิ,  น  มนาเปน  

อาสนํ  เทนฺตฺิ,  สนฺตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  อสฺส  (ภิกฺขุ้สฺส)  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,  พหุ่กมฺห่ิ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ  สตฺิ)  โถุกํ  (วิตฺฺถุุํ)  

เทนฺตฺิ,  ปณีตฺมฺห่ิ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ  สตฺิ)  ลู่ข้ํ  (วิตฺฺถุุํ)  เทนฺตฺิ,  อสกฺกจฺฺจฺํ  เทนฺตฺิ  โน  สกฺกจฺฺจฺํ  (เทนฺตฺิ),  น   

อุปนิสีทนฺตฺิ  ธมฺมสฺสวินาย,  ภาสนฺตฺสฺส  (ภิกฺขุ้สฺส)  น  รื่�ฺชิยนฺตฺิ ฯ

 (กุลํ) อ.ตฺรื่ะกูล่  (สมนิฺนิาคตฺํ) อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  (องฺเคหิ) ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า    

กตฺเมหิ เห่ล่่าไห่น (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  (อนิุปุคนิฺตฺฺวิา) ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  (นิ  อลํ) ไม่

ควิรื่  (อุปุคนิฺตฺุํ) เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  (จฺ) ด้วิย  (อุปุคนิฺตฺฺวิา) เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  (นิ  อลํ) 

ไม่ควิรื่  (อุปุนิิสีทิตฺุํ) เพ่�ออันนั�งใกล่้  (จฺ) ด้วิย ?  (ชนิา) อ.ชน ท.  นิ  ปุจฺฺจฺุฏฺเฅนิฺตฺิ ย่อม

ไม่ตฺ้อนรื่ับ  มนิาเปุนิ ด้วิยอาการื่อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  นิ  อภิวิาเทนิฺตฺิ ย่อมไม่กรื่าบ

ไห่วิ้  มนิาเปุนิ ด้วิยอาการื่อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  นิ  เทนิฺตฺิ ย่อมไม่ให่้  อาสนิํ ซึ�งอาสนะ  

มนิาเปุนิ ด้วิยอาการื่อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  ปุริคุยฺหนิฺตฺิ ย่อมซ่อน  สนิฺตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�ง
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วิัตฺถุุ อันมีอยู่  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ตฺ่อภิกษุนั้น,  พฺหุกมฺหิ  (วิตฺฺถุุมฺหิ) ครื่ั้นเม่�อวิัตฺถุุมาก  

(สตฺิ) มีอยู่  เทนิฺตฺิ ย่อมถุวิาย  โถุกํ  วิตฺฺถุุํ ซึ�งวิัตฺถุุอันนิดห่น่อย,  ปุณีตฺมฺหิ  (วิตฺฺถุุมฺหิ) 

ครื่ั้นเม่�อวิัตฺถุุอันปรื่ะณีตฺ  (สตฺิ) มีอยู่  เทนิฺตฺิ ย่อมถุวิาย  ลูขํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุอันเศรื่้า

ห่มอง,  เทนิฺตฺิ ย่อมถุวิาย  อสกฺกจฺฺจฺํ โดยไม่เคารื่พ  โนิ  เทนิฺตฺิ ย่อมไม่ถุวิาย  สกฺกจฺฺจฺํ 

โดยเคารื่พ,  นิ  อุปุนิิสีทนิฺตฺิ ย่อมไม่เข้้าไปนั�งใกล่้  ธมฺมสฺสวินิาย เพ่�ออันฟังซึ�งธรื่รื่ม,  

(ภิกฺขุสฺส) เม่�อภิกษุ  ภาสนิฺตฺสฺส กล่่าวิอยู่  นิ  รญฺชิยนิฺตฺิ ย่อมไม่ยินดี ฯ  

 ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ เห่ล่่าไห่น  ที�ภิกษุ ไม่เข้้าไปแล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะเข้้าไป  

เข้้าไปแล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้ ? พวิกชนไม่ตฺ้อนรื่ับ ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, ไม่กรื่าบ

ไห่วิ้ ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, ไม่ให่้อาสนะ ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, ย่อมซ่อนข้องที�มีอยู่ ตฺ่อ

ภิกษุนั้น, เม่�อข้องมีมาก ย่อมถุวิายข้องน้อย, เม่�อมีข้องปรื่ะณีตฺ ย่อมถุวิายข้องเศรื่้า

ห่มอง,  ย่อมถุวิายโดยไม่เคารื่พ ย่อมไม่ถุวิายโดยเคารื่พ, ย่อมไม่เข้้าไปนั�งใกล่้ เพ่�อจฺะ

ฟังธรื่รื่ม, เม่�อภิกษุกล่่าวิอยู่ ย่อมไม่ยินดี 

 สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ  วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํๆ กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก  กตฺเมห่ิ ก็ดี   

นวิห่ิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน สมนฺนาคตฺํ  ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ   

อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  จฺ สองศัพท์ วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  

นาล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  นาล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  

ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ  อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ   

อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ ฯ  ชนา สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ  อภิวิาเทนฺตฺิ   

เทนฺตฺิ  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ  อุปนิสีทนฺตฺิ แล่ะ รื่�ฺชิยนฺตฺิ  ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ ก็ดี  อภิวิาเทนฺตฺิ ก็ดี   

เทนฺตฺิ ๕ บท ก็ดี  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ ก็ดี  อุปนิสีทนฺตฺิ ก็ดี แล่ะ รื่�ฺชิยนฺตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ  มนาเปน กรื่ณะใน ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ,  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อภิวิาเทนฺตฺิ  มนาเปน กรื่ณะใน อภิวิาเทนฺตฺิ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทนฺตฺิ  

มนาเปน กรื่ณะใน เทนฺตฺิ  อาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,  สนฺตฺํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ  อสฺส วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้สฺสๆ สัมปทานใน ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,   

พหุ่กมฺห่ิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ ล่ักข้ณะใน สตฺิๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  โถุกํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,  ปณีตฺมฺห่ิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ ล่ักข้ณะใน สตฺิๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  

ลู่ข้ํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,  อสกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เทนฺตฺิ   



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ78

โนศัพท์ ปฏิเสธะใน เทนฺตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เทนฺตฺิ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

อุปนิสีทนฺตฺิ  ธมฺมสฺสวินาย สัมปทานใน อุปนิสีทนฺตฺิ,  ภิกฺขุ้สฺส อนาทรื่ใน ภาสนฺตฺสฺสๆ 

อนาทรื่กิรื่ิยา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน รื่�ฺชิยนฺตฺิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๓๑. อิเมห่ิ  โข้  ภิกฺข้เวิ  นวิห่ิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  นาล่ํ  อุปคนฺตฺุํ   

อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  นาล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ

 อิเมห่ิ  โข้  ภิกฺข้เวิ  นวิห่ิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  (ภิกฺขุ้นา)  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  น  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ   

อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  น  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ

 ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  กุลํ อ.ตฺรื่ะกูล่  สมนิฺนิาคตฺํ อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  องฺเคหิ  

ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า  อิเมหิ  โข เห่ล่่านี้แล่  (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  อนิุปุคนิฺตฺฺวิา  

ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  นิ  อลํ ไม่ควิรื่  อุปุคนิฺตฺุํ เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  จฺ ด้วิย  อุปุคนิฺตฺฺวิา 

ครื่ั้นเข้้าไปใกล่้แล่้วิ  นิ  อลํ ไม่ควิรื่  อุปุนิิสีทิตฺุํ เพ่�ออันนั�งใกล่้  จฺ ด้วิย ฯ

 ภิกษุทั้งห่ล่าย ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ เห่ล่่านี้แล่ ภิกษุไม่เข้้าไปแล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะ 

เข้้าไป แล่ะเข้้าไปแล่้วิ ไม่ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้

 ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํ  ๆ  กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก   

อิเมห่ิ ก็ดี  นวิห่ิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน สมนฺนาคตฺํ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  

ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  จฺ สองศัพท์  

วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  นาล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  นาล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ,  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ  อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อล่ํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. นวิห่ิ  ภิกฺข้เวิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ   

อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ  

 นวิห่ิ  ภิกฺข้เวิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  (ภิกฺขุ้นา)  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ   

อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ฯ
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 ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  กุลํ อ.ตฺรื่ะกูล่  สมนิฺนิาคตฺํ อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  องฺเคหิ  

ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า  (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  อนิุปุคนิฺตฺฺวิา ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  อลํ  

ควิรื่  อุปุคนิฺตฺุํ เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  จฺ ด้วิย  อุปุคนิฺตฺฺวิา ครื่ั้นเข้้าไปใกล่้แล่้วิ  อลํ ควิรื่  

อุปุนิิสีทิตฺุํ เพ่�ออันนั�งใกล่้  จฺ ด้วิย ฯ

 ภิกษุทั้งห่ล่าย ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ ภิกษุไม่เข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะเข้้าไป  

แล่ะเข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้

 ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํ  ๆ  กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก   

นวิห่ิ วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน สมนฺนาคตฺํ  ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ   

อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  

อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ,  อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ   

อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓. กตฺเมห่ิ  นวิห่ิ ?  มนาเปน  ปจฺฺจฺุฏฺเ�นฺตฺิ,  มนาเปน  อภิวิาเทนฺตฺิ,  มนาเปน  อาสนํ   

เทนฺตฺิ,  สนฺตฺมสฺส  น  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,  พหุ่กมฺห่ิ  พหุ่กํ  เทนฺตฺิ,  ปณีตฺมฺห่ิ  ปณีตฺํ  เทนฺตฺิ,  

สกฺกจฺฺจฺํ  เทนฺตฺิ  โน  อสกฺกจฺฺจฺํ,  อุปนิสีทนฺตฺิ  ธมฺมสฺสวินาย,  ภาสนฺตฺสฺส  รื่�ฺชิยนฺตฺิ ฯ

 กตฺเมห่ิ  นวิห่ิ   (องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  (ภิกฺขุ้นา)  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ  อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ   

อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ) ?  (ชนา)  มนาเปน  ปจฺฺจฺุฏฺเ�นฺตฺิ,  มนาเปน  อภิวิาเทนฺตฺิ,  มนาเปน  อาสนํ   

เทนฺตฺิ,  สนฺตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  อสฺส  (ภิกฺขุ้สฺส)  น  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,  พหุ่กมฺห่ิ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ  สตฺิ)  พหุ่กํ  (วิตฺฺถุุํ)   

เทนฺตฺิ,  ปณีตฺมฺห่ิ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ  สตฺิ)  ปณีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  เทนฺตฺิ,  สกฺกจฺฺจฺํ  เทนฺตฺิ  โน  อสกฺกจฺฺจฺํ  (เทนฺตฺิ),  

อุปนิสีทนฺตฺิ  ธมฺมสฺสวินาย,  ภาสนฺตฺสฺส  (ภิกฺขุ้สฺส)  รื่�ฺชิยนฺตฺิ ฯ

 (กุลํ) อ.ตฺรื่ะกูล่  (สมนิฺนิาคตฺํ) อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  (องฺเคหิ) ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า    

กตฺเมหิ เห่ล่่าไห่น (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  (อนิุปุคนิฺตฺฺวิา) ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  (อลํ) ควิรื่  

(อุปุคนิฺตฺุํ) เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  (จฺ) ด้วิย  (อุปุคนิฺตฺฺวิา) เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  (อลํ) ควิรื่   

(อุปุนิิสีทิตฺุํ) เพ่�ออันนั�งใกล่้  (จฺ) ด้วิย ?  (ชนิา) อ.ชน ท.  ปุจฺฺจฺุฏฺเฅนิฺตฺิ ย่อมตฺ้อนรื่ับ  

มนิาเปุนิ ด้วิยอาการื่อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  อภิวิาเทนิฺตฺิ ย่อมกรื่าบไห่วิ้  มนิาเปุนิ ด้วิย

อาการื่อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  เทนิฺตฺิ ย่อมให่้  อาสนิํ ซึ�งอาสนะ  มนิาเปุนิ ด้วิยอาการื่
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อันยังใจฺให่้เอิบอาบ,  นิ  ปุริคุยฺหนิฺตฺิ ย่อมไม่ซ่อน  สนิฺตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุ อันมีอยู่  อสฺส  

(ภิกฺขุสฺส) ตฺ่อภิกษุนั้น,  พฺหุกมฺหิ  (วิตฺฺถุุมฺหิ) ครื่ั้นเม่�อวิัตฺถุุมาก  (สตฺิ) มีอยู่  เทนิฺตฺิ 

ย่อมถุวิาย  พฺหุกํ  วิตฺฺถุุํ ซึ�งวิัตฺถุุอันมาก,  ปุณีตฺมฺหิ  (วิตฺฺถุุมฺหิ) ครื่ั้นเม่�อวิัตฺถุุอันปรื่ะณีตฺ  

(สตฺิ) มีอยู่  เทนิฺตฺิ ย่อมถุวิาย  ปุณีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุอันปรื่ะณีตฺ,  เทนิฺตฺิ ย่อมถุวิาย  

สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  โนิ  เทนิฺตฺิ ย่อมไม่ถุวิาย  อสกฺกจฺฺจฺํ โดยไม่เคารื่พ,  อุปุนิิสีทนิฺตฺิ 

ย่อมเข้้าไปนั�งใกล่้  ธมฺมสฺสวินิาย เพ่�ออันฟังซึ�งธรื่รื่ม,  (ภิกฺขุสฺส) เม่�อภิกษุ   

ภาสนิฺตฺสฺส กล่่าวิอยู่  รญฺชิยนิฺตฺิ ย่อมยินดี ฯ  

 ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ เห่ล่่าไห่น  ที�ภิกษุ ไม่เข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะเข้้าไป   

ครื่ั้นเข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้ ? พวิกชนตฺ้อนรื่ับ ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, กรื่าบไห่วิ้ 

ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, ให่้อาสนะ ด้วิยควิามเอิบอาบใจฺ, ย่อมไม่ซ่อนข้องที�มีอยู่ ตฺ่อภิกษุ

นั้น, เม่�อข้องมีมาก ย่อมถุวิายข้องมาก, เม่�อมีข้องปรื่ะณีตฺ ย่อมถุวิายข้องปรื่ะณีตฺ, ย่อม

ถุวิายโดยเคารื่พ ย่อมไม่ถุวิายโดยไม่เคารื่พ, ย่อมเข้้าไปนั�งใกล่้ เพ่�อจฺะฟังธรื่รื่ม,  

เม่�อภิกษุกล่่าวิอยู่ ย่อมยินดี 

 สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ  วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํๆ กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก  กตฺเมห่ิ ก็ดี   

นวิห่ิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน สมนฺนาคตฺํ  ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ   

อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  จฺ สองศัพท์ วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  

อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ,  อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ   

อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ ฯ  ชนา สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ  อภิวิาเทนฺตฺิ  เทนฺตฺิ  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ  อุปนิสีทนฺตฺิ แล่ะ รื่�ฺชิยนฺตฺิ   

ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ ก็ดี  อภิวิาเทนฺตฺิ ก็ดี  เทนฺตฺิ ๕ บท ก็ดี  ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ ก็ดี  อุปนิสีทนฺตฺิ ก็ดี 

แล่ะ รื่�ฺชิยนฺตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มนาเปน กรื่ณะใน ปจฺฺจฺุฏฺเฅนฺตฺิ,  มนาเปน 

กรื่ณะใน อภิวิาเทนฺตฺิ,  มนาเปน กรื่ณะใน เทนฺตฺิ  อาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,  สนฺตฺํ  

วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ  อสฺส วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้สฺสๆ สัมปทาน

ใน ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปรื่ิคุยฺห่นฺตฺิ,  พหุ่กมฺห่ิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ 

ล่ักข้ณะใน สตฺิๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  พหุ่กํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,   

ปณีตฺมฺห่ิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ ล่ักข้ณะใน สตฺิๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ปณีตฺํ วิิเสสนะข้อง 

วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺิ,  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เทนฺตฺิ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน  
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เทนฺตฺิ  อสกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เทนฺตฺิ,  ธมฺมสฺสวินาย สัมปทานใน อุปนิสีทนฺตฺิ,  

ภิกฺขุ้สฺส อนาทรื่ใน ภาสนฺตฺสฺสๆ อนาทรื่กิรื่ิยา ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔. อิเมห่ิ  โข้  ภิกฺข้เวิ  นวิห่ิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ   

อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุนฺตฺิ ฯ

 อิเมห่ิ  โข้  ภิกฺข้เวิ  นวิห่ิ  องฺเคห่ิ  สมนฺนาคตฺํ  กุล่ํ  (ภิกฺขุ้นา)  อนุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ   

อุปคนฺตฺฺวิา  จฺ  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุนฺตฺิ ฯ

 ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  กุลํ อ.ตฺรื่ะกูล่  สมนิฺนิาคตฺํ อันมาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  องฺเคหิ  

ด้วิยองค์ ท.  นิวิหิ เก้า  อิเมหิ  โข เห่ล่่านี้แล่  (ภิกฺขุนิา) อันภิกษุ  อนิุปุคนิฺตฺฺวิา  

ไม่เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  อลํ ควิรื่  อุปุคนิฺตฺุํ เพ่�ออันเข้้าไปใกล่้  จฺ ด้วิย  อุปุคนิฺตฺฺวิา ครื่ั้น

เข้้าไปใกล่้แล่้วิ  อลํ ควิรื่  อุปุนิิสีทิตฺุํ เพ่�ออันนั�งใกล่้  จฺ ด้วิย ฯ

 ภิกษุทั้งห่ล่าย ตฺรื่ะกูล่ที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๙ เห่ล่่านี้แล่ ภิกษุไม่เข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะ 

เข้้าไป แล่ะเข้้าไปแล่้วิ ควิรื่เพ่�อจฺะนั�งใกล่้

 ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  สมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะข้อง กุล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน อล่ํ  ๆ  กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก   

อิเมห่ิ ก็ดี  นวิห่ิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง องฺเคห่ิๆ กรื่ณะใน สมนฺนาคตฺํ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  

ภิกฺขุ้นา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่ํ  อนุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  จฺ สองศัพท์  

วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนุปคนฺตฺฺวิา  อล่ํ  อุปคนฺตฺุํ แล่ะ อุปคนฺตฺฺวิา  อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ,   

อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อล่ํ  อุปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ํ  อุปนิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุ-

สัมปทานใน อล่ํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๕. “อิตฺิ  โข้  มห่ารื่าช  มม  สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ  สนฺตฺิกา  วิิสฺสาสํ  อล่ภนฺตฺา  น  คตฺา   

ภวิิสฺสนฺตฺิ:  โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา  ห่ิ  อวิิสฺสาสนียฏฺ�าเน  สกฺกจฺฺจฺํ  อุปฏฺ�ิยมานาปิ   

มรื่ณนฺตฺิกํ  เวิทนํ  ปตฺฺวิา  วิิสฺสาสิกฏฺ�านเมวิ  คมึสูตฺิ,  “กทา  ภนฺเตฺตฺิ  รื่�ฺ�า  ปุฏฺโ�   

อตฺีตฺํ  อาห่รื่ิ:  “อตฺีเตฺ  พารื่าณสิยํ  พฺรื่หฺ่มทตฺฺเตฺ  รื่ชฺชํ  กาเรื่นฺเตฺ,  เกสโวิ  นาม  รื่าชา  

รื่ชฺชํ  ปห่าย  อิสิปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิ ฯ  
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 (สตฺฺถุา)  “อิตฺิ  โข้  มห่ารื่าช  มม  สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ  สนฺตฺิกา  วิิสฺสาสํ  อล่ภนฺตฺา  น  คตฺา  ภวิิสฺสนฺตฺิ:   

โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา  ห่ิ  อวิิสฺสาสนียฏฺ�าเน  สกฺกจฺฺจฺํ  (รื่�ฺฃา)  อุปฏฺ�ิยมานาปิ  มรื่ณนฺตฺิกํ   

เวิทนํ  ปตฺฺวิา  วิิสฺสาสิกฏฺ�านํ  เอวิ  คมึสูตฺิ  (วิตฺฺวิา),  “กทา  ภนฺเตฺ  (โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา   

วิิสฺสาสิกฏฺฅานํ  อคมึสุ)”  อิตฺิ  รื่�ฺ�า  ปุฏฺโ�  อตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  อาห่รื่ิ:  “อตฺีเตฺ  พารื่าณสิยํ   

พฺรื่หฺ่มทตฺฺเตฺ  (ปุคฺคล่ํ)  รื่ชฺชํ  กาเรื่นฺเตฺ,  เกสโวิ  นาม  รื่าชา  รื่ชฺชํ  ปห่าย  อิสิปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิ ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  สาวิกา  

อ.สาวิก ท.  มม ข้องอาตฺมภาพ  อภลนิฺตฺา ไม่ได้ได้อยู่  วิิสฺสาสํ ซึ�งควิามคุ้นเคย   

สนิฺตฺิกา จฺากสํานัก  ตฺุมฺหากํ ข้องพรื่ะองค์  นิ  คตฺา เป็นผู้ไม่ไปแล่้วิ  ภวิิสฺสนิฺตฺิ จฺัก

เป็น  อิตฺิ  โข ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้แล่,  หิ จฺรื่ิงอยู่  โปุราณกปุณฺฑูิตฺา อ.บัณฑูิตฺผู้มีในกาล่

ก่อน ท.  (รญฺฃา)  อุปุฏฺฅิยมานิาปุิ แม้ผู้ อันพรื่ะรื่าชา ทรื่งบํารืุ่งอยู่  สกฺกจฺฺจฺํ  

โดยเคารื่พ  อวิิสฺสาสนิียฏฺฅาเนิ ในที�มิใช่เป็นที�ตฺั้งแห่่งควิามคุ้นเคย  ปุตฺฺวิา ถุึงแล่้วิ   

เวิทนิํ ซึ�งเวิทนา  มรณนิฺตฺิกํ มีควิามตฺายเป็นที�สุด  คมึสุ ไปแล่้วิ  วิิสฺสาสิกฏฺฅานิํ  

เอวิ สู่ที�มีควิามคุ้นเคยนั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้  รญฺฃา  ปุุฏฺโฅ ผู้อันพรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  

อิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  (โปุราณกปุณฺฑูิตฺา) อ.บัณฑูิตฺผู้มีในกาล่ก่อน 

ท.  (คมึสุ) ไปแล่้วิ  วิิสฺสาสิกฏฺฅานิํ สู่ที�มีควิามคุ้นเคย  กทา ในกาล่ไรื่”  อิตฺิ ดังนี้   

อาหริ ทรื่งนํามาแล่้วิ  อตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งเรื่่�องอันเป็นไปล่่วิงแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อตฺีเตฺ ในกาล่

อันเป็นไปล่่วิงแล่้วิ  พฺฺรหมฺทตฺฺเตฺ ครื่ั้นเม่�อพรื่ะเจฺ้าพรื่ห่มทัตฺ  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  

กาเรนิฺเตฺ ให่้กรื่ะทําอยู่  รชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา  พฺาราณสิยํ  

ในเม่องพารื่าณสี,  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  เกสโวิ  นิาม พรื่ะนามวิ่าเกสวิะ  ปุหาย ทรื่ง

สล่ะแล่้วิ  รชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา  ปุพฺฺพฺชิ ผนวิชแล่้วิ  อิสิปุพฺฺพฺชฺชํ ผนวิช 

โดยควิามเป็นฤษี ฯ

 พรื่ะศาสดาตฺรื่ัสวิ่า “มห่าบพิตฺรื่ เห่ล่่าสาวิกข้องอาตฺมภาพ ไม่ได้ควิามคุ้นเคยจฺากสํานัก 

ข้องพรื่ะองค์ จฺึงเป็นผู้ไม่ไป ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้แล่, ควิามจฺรื่ิง โบรื่าณกบัณฑูิตฺทั้งห่ล่าย 

แม้ถุูกบํารืุ่งอยู่โดยเคารื่พในที�เป็นที�ไม่คุ้นเคย ถุึงเวิทนามีควิามตฺายเป็นที�สุด ก็ไปสู่ที�มี

ควิามคุ้นเคยนั�นแห่ล่ะ” พรื่ะรื่าชาทูล่ถุามวิ่า “โบรื่าณกบัณฑูิตฺทั้งห่ล่าย ได้ไปสู่ที�มี

ควิามคุ้นเคย เม่�อไรื่กัน พรื่ะเจฺ้าข้้า” จฺึงทรื่งนําอดีตฺนิทานมา ตฺรื่ัสวิ่า “ในอดีตฺกาล่ เม่�อ

พรื่ะเจฺ้าพรื่ห่มทัตฺทรื่งครื่องรื่าชย์ในเม่องพารื่าณสี พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าเกสวิะ ทรื่งสล่ะ
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รื่าชสมบัตฺิ ผนวิชเป็นฤษี

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่ารื่าช อาล่ปนะ  สาวิกา  

สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์ ปการื่ัตฺถุะ  โข้ศัพท์  

วิจฺนาล่ังการื่ะ  มม สามีสัมพันธะใน สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกาๆ  

อปาทานใน อล่ภนฺตฺา  วิิสฺสาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อล่ภนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สาวิกา  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน คตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสนฺตฺิ,  ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณโชตฺกะ   

โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน คมึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อวิิสฺสาสนียฏฺฅาเน  

วิิสยาธารื่ะใน อุปฏฺฅิยมานา  รื่�ฺฃา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุปฏฺฅิยมานา  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน อุปฏฺฅิยมานา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อุปฏฺฅิยมานาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา

ข้อง โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา  มรื่ณนฺตฺิกํ วิิเสสนะข้อง เวิทนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คมึสุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ วิิสฺสาสิกฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน คมึสุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุฏฺโฅ  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ   

โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อคมึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กทา กาล่สัตฺตฺมีใน  

อคมึสุ  วิิสฺสาสิกฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมึสุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุฏฺโฅ  รื่�ฺฃา 

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปุฏฺโฅๆ วิิเสสนะข้อง สตฺฺถุา  อตฺีตฺํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อาห่รื่ิ  “อตฺีเตฺ กาล่สัตฺตฺมีใน กาเรื่นฺเตฺ  พฺรื่หฺ่มทตฺฺเตฺ ล่ักข้ณะใน กาเรื่นฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  

พารื่าณสิยํ วิิสยาธารื่ะใน กาเรื่นฺเตฺ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่นฺเตฺ  รื่ชฺชํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กาเรื่นฺเตฺ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ เกสโวิๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปพฺพชิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชฺชํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปพฺพชิ  อิสิปพฺพชํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปพฺพชิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๖. ตฺํ  ป�ฺจฺ  ปุรื่ิสสตฺานิ  อนุปพฺพชึสุ ฯ  

 ตฺํ  (รื่าชานํ)  ป�ฺจฺ  ปุรื่ิสสตฺานิ  อนุปพฺพชึสุ ฯ

 ปุุริสสตฺานิิ อ.รื่้อยแห่่งบุรืุ่ษ ท.  ปุญฺจฺ ห่้า  อนิุปุพฺฺพฺชึสุ บวิชตฺามแล่้วิ  ตฺํ  (ราชานิํ)  

ซึ�งพรื่ะรื่าชานั้น ฯ

 บุรืุ่ษ ๕๐๐ คน บวิชตฺามพรื่ะรื่าชานั้น
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 ป�ฺจฺ วิิเสสนะข้อง ปุรื่ิสสตฺานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อนุปพฺพชึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺํ วิิเสสนะข้อง รื่าชานํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุปพฺพชึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๗. โส  เกสวิตฺาปโส  นาม  อโห่สิ ฯ  

 โส  (รื่าชา)  เกสวิตฺาปโส  นาม  อโห่สิ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชานั้น  เกสวิตฺาปุโส  นิาม เป็นดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ  อโหสิ  

ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 พรื่ะรื่าชานั้น ได้เป็นดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ

 โส วิิเสสนะข้อง รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญา- 

โชตฺกะเข้้ากับ เกสวิตฺาปโสๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๘. ปสาธนกปฺปโก  ปนสฺส  อนุปพฺพชิตฺฺวิา  กปฺปโก  นาม  อนฺเตฺวิาสิโก  อโห่สิ ฯ  

 ปสาธนกปฺปโก  ปน  อสฺส  (รื่�ฺโฃ)  อนุปพฺพชิตฺฺวิา  กปฺปโก  นาม  อนฺเตฺวิาสิโก  อโห่สิ ฯ

 ปุนิ อนึ�ง  ปุสาธนิกปฺุปุโก อ.นายภูษามาล่าผู้ปรื่ะดับ  อสฺส  (รญฺโฃ) ข้องพรื่ะรื่าชานั้น   

อนิุปุพฺฺพฺชิตฺฺวิา บวิชตฺามแล่้วิ  อนิฺเตฺวิาสิโก เป็นอันเตฺวิาสิก  กปฺุปุโก  นิาม ช่�อวิ่า 

กัปปกะ  อโหสิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 อนึ�ง นายภูษามาล่าข้องพรื่ะรื่าชานั้น บวิชตฺาม ได้เป็นอันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ

 ปนศัพท์ สัมปิณฑูนัตฺถุะ  ปสาธนกปฺปโก สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อสฺส วิิเสสนะข้อง รื่�ฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน ปสาธนกปฺปโก  อนุปพฺพชิตฺฺวิาๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน อโห่สิ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ กปฺปโกๆ วิิเสสนะข้อง อนฺเตฺ- 

วิาสิโกๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๙. เกสวิตฺาปโส  ปรื่ิสาย  สทฺธึ  อฏฺ�  มาเส  ห่ิมวินฺเตฺ  วิสิตฺฺวิา  วิสฺสารื่ตฺฺเตฺ  โล่ณมฺพิล่- 

เสวินตฺฺถุาย  พารื่าณสึ  ปตฺฺวิา  ภิกฺข้าย  นครื่ํ  ปาวิิสิ ฯ
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 เกสวิตฺาปโส  ปรื่ิสาย  สทฺธึ  อฏฺ�  มาเส  ห่ิมวินฺเตฺ  วิสิตฺฺวิา  วิสฺสารื่ตฺฺเตฺ  (ภูมิสมเย)  โล่ณมฺพิล่- 

เสวินตฺฺถุาย  พารื่าณสึ  ปตฺฺวิา  ภิกฺข้าย  นครื่ํ  ปาวิิสิ ฯ

 เกสวิตฺาปุโส อ.ดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ  วิสิตฺฺวิา อยู่แล่้วิ  หิมวินิฺเตฺ ในป่าห่ิมพานตฺ์  มาเส  

สิ้นเด่อน ท.  อฏฺฅ แปด  สทฺธึ กับ  ปุริสาย ด้วิยบรื่ิษัท  ปุตฺฺวิา ถุึงแล่้วิ  พฺาราณสึ  

ซึ�งเม่องพารื่าณสี  โลณมฺพฺิลเสวินิตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่เสพซึ�งรื่สเค็มแล่ะรื่ส

เปรื่ี้ยวิ  วิสฺสารตฺฺเตฺ (ภูมิสมเย) ในสมัยแห่่งภาคพ่้น อันฝนย้อมแล่้วิ  ปุาวิิสิ ได้เข้้าไป

แล่้วิ  นิครํ สู่พรื่ะนครื่  ภิกฺขาย เพ่�อภิกษา ฯ

 ดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ อยู่ในป่าห่ิมพานตฺ์ ๘ เด่อน พรื่้อมกับบรื่ิษัท ถุึงเม่องพารื่าณสี เพ่�อ 

ปรื่ะโยชน์แก่การื่เสพรื่สเค็มแล่ะรื่สเปรื่ี้ยวิ ในสมัยที�ภาคพ่้นถุูกฝนย้อมแล่้วิ ได้เข้้าไป 

สู่พรื่ะนครื่ เพ่�อภิกษา

 เกสวิตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปรื่ิสาย สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ  

สทฺธึ ๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน วิสิตฺฺวิา  อฏฺฅ วิิเสสนะข้อง มาเสๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสิตฺฺวิา  

ห่ิมวินฺเตฺ วิิสยาธารื่ะใน วิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺฺวิา  วิสฺสารื่ตฺฺเตฺ วิิเสสนะข้อง  

ภูมิสมเยๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺวิา  โล่ณมฺพิล่เสวินตฺฺถุาย สัมปทานใน ปตฺฺวิา  พารื่าณสึ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาวิิสิ  ภิกฺข้าย สัมปทานใน ปาวิิสิ  

นครื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๐. อถุ  นํ  รื่าชา  ทิสฺวิา  ปสีทิตฺฺวิา  จฺาตฺุมฺมาสํ  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺิเก   วิสนตฺฺถุาย  ปฏิ�ฺ�ํ   

คเห่ตฺฺวิา  อุยฺยาเน  วิสาเปนฺโตฺ  สายํ  ปาตฺํ  ตฺสฺส  อุปฏฺ�านํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ  

 อถุ  นํ  (ตฺาปสํ)  รื่าชา  ทิสฺวิา  ปสีทิตฺฺวิา  จฺาตฺุมฺมาสํ  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺิเก   วิสนตฺฺถุาย  ปฏิ�ฺ�ํ   

คเห่ตฺฺวิา  (ตฺํ  ตฺาปสํ)  อุยฺยาเน  วิสาเปนฺโตฺ  สายํ  ปาตฺํ  ตฺสฺส  (ตฺาปสสฺส)  อุปฏฺ�านํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ทิสฺวิา ทอดพรื่ะเนตฺรื่แล่้วิ  นิํ  (ตฺาปุสํ) ซึ�งพรื่ะดาบสนั้น   

ปุสีทิตฺฺวิา เล่่�อมใสแล่้วิ  คเหตฺฺวิา ทรื่งรื่ับเอาแล่้วิ  ปุฏิญฺฃํ ซึ�งปฏิญญา  วิสนิตฺฺถุาย 

เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่อยู่  สนิฺตฺิเก ในสํานัก  อตฺฺตฺโนิ ข้องพรื่ะองค์  จฺาตฺุมฺมาสํ ตฺล่อด

เด่อนสี�  (ตฺํ  ตฺาปุสํ) ทรื่งยังดาบสนั้น  วิสาเปุนิฺโตฺ ให่้อยู่อยู่  อุยฺยาเนิ ในพรื่ะรื่าช-

อุทยาน  คจฺฺฉตฺิ ย่อมเสด็จฺไป  อุปุฏฺฅานิํ สู่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  ตฺสฺส  (ตฺาปุสสฺส) ข้องดาบส
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นั้น  สายํ ในเวิล่าเย็น  ปุาตฺํ ในเวิล่าเช้า ฯ

 ทนีัน้ พรื่ะรื่าชาทอดพรื่ะเนตฺรื่พรื่ะดาบสนัน้ ทรื่งเล่่�อมใสแล้่วิ ทรื่งรื่บัปฏญิญา เพ่�อปรื่ะโยชน์ 

แก่การื่อยู่ในสํานักข้องพรื่ะองค์ ตฺล่อด ๔ เด่อน ทรื่งให่้ดาบสนั้นอยู่ในพรื่ะรื่าชอุทยาน 

ย่อมเสด็จฺไปสู่ที�บํารืุ่งข้องดาบสนั้น ในเวิล่าเย็น ในเวิล่าเช้า

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะข้อง  

ตฺาปสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปสีทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

คเห่ตฺฺวิา  จฺาตฺุมฺมาสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสนตฺฺถุาย  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ 

วิิสยาธารื่ะใน วิสนตฺฺถุายๆ สัมปทานใน คเห่ตฺฺวิา  ปฏิ�ฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิสาเปนฺโตฺ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสํๆ การื่ิตฺกัมมะใน วิสาเปนฺโตฺ   

อุยฺยาเน วิิสยาธารื่ะใน วิสาเปนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง รื่าชา  สายํ ก็ดี  ปาตฺํ ก็ดี  

กาล่สัตฺตฺมีใน คจฺฺฉตฺิ  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง ตฺาปสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺฅานํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๑. อวิเสสา  ตฺาปสา  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  ห่ตฺฺถุิสทฺทาทีห่ิ  อุพฺพาฬฺห่า  “อาจฺรื่ิย  อุกฺกณฺ�ิตฺมฺห่า   

คจฺฺฉามาตฺิ  อาห่ํสุ ฯ 

 อวิเสสา  ตฺาปสา  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  ห่ตฺฺถุิสทฺทาทีห่ิ  (สทฺเทห่ิ)  อุพฺพาฬฺห่า  “(มยํ)  อาจฺรื่ิย   

อุกฺกณฺ�ิตฺา  อมฺห่า,  (มยํ)  คจฺฺฉามาตฺิ  อาห่ํสุ ฯ

 ตฺาปุสา อ.ดาบส ท.  อวิเสสา ผู้เห่ล่่อล่ง  วิสิตฺฺวิา อยู่แล่้วิ  กตฺิปุาหํ สิ้นวิันเล่็กน้อย   

หตฺฺถุิสทฺทาทีหิ  (สทฺเทหิ)  อุพฺฺพฺาฬฺูหา ผู้อันเสียง ท. มีเสียงแห่่งช้างเป็นตฺ้น เบียดเบียน

แล่้วิ  อาหํสุ กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อาจฺริย ข้้าแตฺ่อาจฺารื่ย์  (มยํ) อ.กรื่ะผม ท.   

อุกฺกณฺฅิตฺา เป็นผู้เบ่�อห่น่ายแล่้วิ  อมฺหา เป็นแล่้วิ,  (มยํ) อ.กรื่ะผม ท.  คจฺฺฉาม จฺะไป”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ดาบสที�เห่ล่่อ อาศัยอยู่ ๒-๓ วิัน ถุูกเสียงช้างเป็นตฺ้นเบียดเบียน จฺึงกล่่าวิวิ่า “ท่านอาจฺารื่ย์  

พวิกกรื่ะผม เป็นผู้เบ่�อห่น่ายแล่้วิ, พวิกกรื่ะผม จฺะไป”

 อวิเสสา วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กตฺิปาห่ํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุพฺพาฬฺห่า  ห่ตฺฺถุิสทฺทาทีห่ิ วิิเสสนะ
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ข้อง สทฺเทห่ิๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุพฺพาฬฺห่าๆ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสา  “อาจฺรื่ิย อาล่ปนะ  

มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่าๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุกฺกกณฺฅิตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่า,  

มยํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๒. “กห่นฺตฺาตฺาตฺิ ฯ

 (ตฺาปโส)  “(ตฺุมฺเห่)  กห่ํ  (ฅาเน  คจฺฺฉถุ)  ตฺาตฺาตฺิ   (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (ตฺาปุโส) อ.พรื่ะดาบส  (ปุุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ดูก่อนพ่อ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  

(คจฺฺฉถุ) จฺะไป  กหํ  (ฅาเนิ) ในที�ไห่น ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะดาบส ถุามวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พวิกเธอจฺะไปที�ไห่น ?”

 ตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน คจฺฺฉถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กห่ํ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คจฺฺฉถุ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๓. “ห่ิมวินฺตฺํ  อาจฺรื่ิยาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  ตฺาปสา)  “(มยํ)  ห่ิมวินฺตฺํ  (คจฺฺฉาม)  อาจฺรื่ิยาตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  ตฺาปุสา) อ.ดาบส ท. เห่ล่่านั้น  (อาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อาจฺริย ข้้าแตฺ่อาจฺารื่ย์   

(มยํ) อ.กรื่ะผม ท.  (คจฺฺฉาม) จฺะไป  หิมวินิฺตฺํ สู่ป่าห่ิมพานตฺ์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ดาบสเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ท่านอาจฺารื่ย์ พวิกกรื่ะผมจฺะไปป่าห่ิมพานตฺ์”

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อาจฺรื่ิย อาล่ปนะ 

มยํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ห่ิมวินฺตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คจฺฺฉาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๔. “รื่าชา  อมฺห่ากํ  อาคตฺทิวิเสเยวิ  จฺาตฺุมฺมาสํ  อิธ  วิสนตฺฺถุาย  ปฏิ�ฺ�ํ  คณฺห่ิ,  กถุํ   

คมิสฺสถุ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ 
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 (ตฺาปโส)  “รื่าชา  อมฺห่ากํ  อาคตฺทิวิเส  เอวิ  จฺาตฺุมฺมาสํ  อิธ  (ฅาเน)  วิสนตฺฺถุาย  ปฏิ�ฺ�ํ  คณฺห่ิ,   

(ตฺุมฺเห่)  กถุํ  คมิสฺสถุ  ตฺาตฺาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ตฺาปุโส) อ.พรื่ะดาบส  (อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  คณฺหิ ทรื่งรื่ับ 

เอาแล่้วิ ปุฏิญฺฃํ ซึ�งปฏิญญา  วิสนิตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่อยู่  อิธ  (ฅาเนิ) ในที�

นี้  จฺาตฺุมฺมาสํ ตฺล่อดเด่อนสี�  อาคตฺทิวิเส  เอวิ ในวิันเป็นที�มาแล่้วินั�นเทียวิ  อมฺหากํ 

แห่่งเรื่า ท.,  ตฺาตฺา ดูก่อนพ่อ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  คมิสฺสถุ จฺักไป  กถุํ อย่างไรื่ ?”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะดาบสกล่่าวิวิ่า “พรื่ะรื่าชาทรื่งรื่ับปฏิญญา เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่อยู่ในที�นี้ ตฺล่อด ๔  

เด่อน ในวิันที�พวิกเรื่ามาถุึงแล่้วินั�นแห่ล่ะ, พ่อทั้งห่ล่าย พวิกเธอจฺักไปอย่างไรื่ ?

 ตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่ิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน อาคตฺทิวิเส  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้า

กับ อาคตฺทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน คณฺห่ิ  จฺาตฺุมฺมาสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสนตฺฺถุาย  อิธ  

วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสนตฺฺถุายๆ สัมปทานใน คณฺห่ิ  ปฏิ�ฺฃํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน คณฺห่ิ,  ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

กถุํ ปุจฺฉนัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๕. “ตฺุมฺเห่ห่ิ  อมฺห่ากํ  อนาจฺิกฺข้ิตฺฺวิาวิ  ปฏิ�ฺ�า  ทินฺนา,  มยํ  อิธ  น  สกฺโกม  วิสิตฺุํ,  อิโตฺ 

 อวิิทูเรื่  ตฺุมฺห่ากํ  ปวิตฺฺตฺิสฺสวินฏฺ�าเน  วิสิสฺสามาตฺิ   วินฺทิตฺฺวิา  ปกฺกมึสุ ฯ  

 (เตฺ  ตฺาปสา)  “ตฺุมฺเห่ห่ิ  อมฺห่ากํ  อนาจฺิกฺข้ิตฺฺวิาวิ  ปฏิ�ฺ�า  ทินฺนา,  มยํ  อิธ  (ฅาเน)  น  สกฺโกม  วิสิตฺุํ,   

(มยํ)  อิโตฺ  (ฅานโตฺ)  อวิิทูเรื่  ตฺุมฺห่ากํ  ปวิตฺฺตฺิสฺสวินฏฺ�าเน  วิสิสฺสามาตฺิ   (วิตฺฺวิา)  วินฺทิตฺฺวิา   

ปกฺกมึสุ ฯ

 (เตฺ  ตฺาปุสา) อ.ดาบส ท. เห่ล่่านั้น  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ปุฏิญฺฃา อ.ปฏิญญา   

ตฺุมฺเหหิ อันท่าน  อนิาจฺิกฺขิตฺฺวิาวิ ไม่บอกแล่้วิเทียวิ  อมฺหากํ แก่กรื่ะผม ท.  ทินิฺนิา  

ให่้แล่้วิ,  มยํ  อ.กรื่ะผม ท.  นิ  สกฺโกม ย่อมไม่อาจฺ  วิสิตฺุํ เพ่�ออันอยู่  อิธ  (ฅาเนิ)  

ในที�นี้,  (มยํ) อ.กรื่ะผม ท.  วิสิสฺสาม จฺักอยู่  ปุวิตฺฺตฺิสฺสวินิฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�ฟัง 

ซึ�งควิามเป็นไป  ตฺุมฺหากํ แห่่งท่าน  อวิิทูเร ในที�ไม่ไกล่  อิโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นี้”  อิตฺิ 
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ดังนี้  วินิฺทิตฺฺวิา ไห่วิ้แล่้วิ  ปุกฺกมึสุ ห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ

 ดาบสเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ท่านไม่บอกแก่พวิกกรื่ะผมเล่ย ให่้ปฏิญญาแล่้วิ, พวิกกรื่ะผม 

ไม่อาจฺเพ่�อจฺะอยู่ในที�นี้ได้, พวิกกรื่ะผมจฺักอยู่ในที�เป็นที�ฟังควิามเป็นไปข้องท่าน ในที�

ไม่ไกล่จฺากที�นี้” ดังนี้แล่้วิ ก็ไห่วิ้ แล่้วิห่ล่ีกไป

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกมึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ปฏิ�ฺฃา  

วิุตฺตฺกัมมะใน ทินฺนาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺนา  อมฺห่ากํ 

สัมปทานใน อนาจฺิกฺข้ิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อนาจฺิกฺข้ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ทินฺนา,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกมๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิธ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ 

วิิสยาธารื่ะใน วิสิตฺุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺโกม,  มยํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน วิสิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิโตฺ วิิเสสนะข้อง ฅานโตฺๆ อปาทานใน  

อวิิทูเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ปวิตฺฺตฺิสฺสวินฏฺฅาเน  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ปวิตฺฺตฺิสฺสวินฏฺ-

ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกมึสุ ฯ  

 ................................................................................................................................

๔๖. กปฺปกนฺเตฺวิาสิเกน  สทฺธึ  อาจฺรื่ิโย  โอห่ิยิ ฯ  

 อาจฺริโย อ.อาจฺารื่ย์  สทฺธึ กับ  กปฺุปุกนิฺเตฺวิาสิเกนิ ด้วิยอันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ 

โอหิยิ  ล่้าล่งแล่้วิ ฯ

 อาจฺารื่ย์พรื่้อมกับอันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ ล่้าล่งแล่้วิ (ยังคงอยู่)

 อาจฺรื่ิโย สุทธกัตฺตฺาใน โอห่ิยิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กปฺปกนฺเตฺวิาสิเกน สห่ัตฺถุตฺตฺิยา 

เข้้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวิายะใน อาจฺรื่ิโย ฯ

 ................................................................................................................................

๔๗. รื่าชา  อุปฏฺ�านํ  อาคโตฺ  “กุห่ึ  อยฺยาตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 รื่าชา  อุปฏฺ�านํ  อาคโตฺ  “กุห่ึ  (ฅาเน  คตฺา)  อยฺยาตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อาคโตฺ เสด็จฺมาแล่้วิ  อุปุฏฺฅานิํ สู่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  ปุุจฺฺฉิ ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ   

อิตฺิ วิ่า  “อยฺยา อ.พรื่ะคุณเจฺ้า ท.  (คตฺา) ไปแล่้วิ  กุหึ  (ฅาเนิ) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะรื่าชาเสด็จฺไปสู่ที�บํารืุ่ง ตฺรื่ัสถุามวิ่า “พรื่ะคุณเจฺ้าทั้งห่ล่าย พากันไปที�ไห่น ?”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุปฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

อาคโตฺๆ  วิิเสสนะข้อง รื่าชา  “อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กุห่ึ  

วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๘. “อุกฺกณฺ�ิตฺมฺห่าตฺิ  วิตฺฺวิา  ห่ิมวินฺตฺํ  คตฺา  มห่ารื่าชาตฺิ ฯ  

 (ตฺาปโส  “เตฺ  ตฺาปสา  ‘มยํ)  อุกฺกณฺ�ิตฺา  อมฺห่าตฺิ  วิตฺฺวิา  ห่ิมวินฺตฺํ  คตฺา  มห่ารื่าชาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ตฺาปุโส) อ.พรื่ะดาบส  (อาห) กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่   

(เตฺ  ตฺาปุสา) อ.ดาบส ท. เห่ล่่านั้น  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘(มยํ) อ.กรื่ะผม ท.   

อุกฺกณฺฅิตฺา เป็นผู้เบ่�อห่น่ายแล่้วิ  อมฺหา เป็นแล่้วิ’  อิตฺิ ดังนี้  คตฺา ไปแล่้วิ  หิมวินิฺตฺํ 

สู่ป่าห่ิมพานตฺ์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะดาบส กรื่าบทูล่วิ่า “มห่าบพิตฺรื่ ดาบสเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า ‘พวิกกรื่ะผม เบ่�อห่น่ายแล่้วิ’  

ดังนี้แล่้วิ ก็ไปสู่ป่าห่ิมพานตฺ์”

 ตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  เตฺ วิิเสสนะ 

ข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่าๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุกฺกณฺฅิตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่า’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คตฺา  ห่ิมวินฺตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๙. กปฺปโกปิ  น  จฺิรื่สฺเสวิ  อุกฺกณฺ�ิตฺฺวิา  อาจฺรื่ิเยน  ปุนปฺปุนํ  วิารื่ิยมาโนปิ  “น  สกฺโกมีตฺิ   

วิตฺฺวิา  ปกฺกามิ ฯ

 กปฺปโกปิ  น  จฺิรื่สฺเสวิ  อุกฺกณฺ�ิตฺฺวิา  อาจฺรื่ิเยน  ปุนปฺปุนํ  วิารื่ิยมาโนปิ  “(อห่ํ)  น  สกฺโกมีตฺิ   

วิตฺฺวิา  ปกฺกามิ ฯ

 กปฺุปุโกปุิ แม้ อ.ดาบสช่�อวิ่ากัปปกะ  อุกฺกณฺฅิตฺฺวิา เบ่�อห่น่ายแล่้วิ  นิ  จฺิรสฺเสวิ โดยกาล่ 

ไม่นานนั�นเทียวิ  อาจฺริเยนิ  วิาริยมาโนิปุิ แม้ผู้ อันอาจฺารื่ย์ ห่้ามอยู่  ปุุนิปฺุปุุนิํ บ่อยๆ  



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 91

วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.กรื่ะผม  นิ  สกฺโกมิ ย่อมไม่อาจฺ”  อิตฺิ ดังนี้   

ปุกฺกามิ ห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ

 แม้ดาบสช่�อวิ่ากัปปกะ เบ่�อห่น่ายโดยกาล่ไม่นานเล่ย แม้ถุูกอาจฺารื่ย์ห่้ามอยู่บ่อยๆ  

ก็กล่่าวิวิ่า “กรื่ะผมไม่อาจฺ” แล่้วิก็ห่ล่ีกไป

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ กปฺปโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน จฺิรื่สฺเสวิๆ ฉัฏฐีตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อุกฺกณฺฅิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา 

ใน วิารื่ิยมาโน  อาจฺรื่ิเยน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิารื่ิยมาโน  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

วิารื่ิยมาโน  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิารื่ิยมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กปฺปโก  “อห่ํ 

สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกมิ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกามิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๐. อิตฺเรื่สํ  ปน  สนฺตฺิกํ  อคนฺตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยสฺส  ปวิตฺฺตฺึ  สุณนฺโตฺ  อวิิทูเรื่  �าเน  วิสิ ฯ 

 (โส  กปฺปโก)  อิตฺเรื่สํ  (ตฺาปสานํ)  ปน  สนฺตฺิกํ  อคนฺตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยสฺส  ปวิตฺฺตฺึ  สุณนฺโตฺ  อวิิทูเรื่  �าเน  วิสิ ฯ

 ปุนิ แตฺ่วิ่า  (โส  กปฺุปุโก) อ.ดาบสช่�อวิ่ากัปปกะนั้น  อคนิฺตฺฺวิา ไม่ไปแล่้วิ  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  

อิตฺเรสํ  (ตฺาปุสานิํ) ข้องดาบส ท. นอกนี้  สุณนิฺโตฺ ฟังอยู่  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วิ  

อาจฺริยสฺส ข้องอาจฺารื่ย์  วิสิ อยู่แล่้วิ  ฅาเนิ ในที�  อวิิทูเร อันไม่ไกล่ ฯ

 แตฺ่ดาบสช่�อว่ิากัปปกะนัน้ ไม่ไปสูสํ่านกัข้องเห่ล่่าดาบสนอกนี ้ฟังควิามเป็นไปข้องอาจฺารื่ย์  

พักอยู่ในที�ไม่ไกล่

 ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  โส วิิเสสนะข้อง กปฺปโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺเรื่สํ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสานํๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน อคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุณนฺโตฺ  อาจฺรื่ิยสฺส สามีสัมพันธะใน ปวิตฺฺตฺึๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุณนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กปฺปโก  อวิิทูเรื่ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ  

วิิสยาธารื่ะใน วิสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕๑. อปรื่ภาเค  อาจฺรื่ิยสฺส  อนฺเตฺวิาสิเก  อนุสฺสรื่นฺตฺสฺส  กุจฺฺฉิโรื่โค  อุปฺปชฺชิ ฯ  

 อปุรภาเค ในกาล่อันเป็นส่วินอ่�นอีก  กุจฺฺฉิโรโค อ.โรื่คที�ท้อง  อาจฺริยสฺส ข้องอาจฺารื่ย์   

อนิุสฺสรนิฺตฺสฺส ผู้รื่ะล่ึกถุึงอยู่  อนิฺเตฺวิาสิเก ซึ�งอันเตฺวิาสิก ท.  อุปฺุปุชฺชิ เกิดข้ึ้นแล่้วิ ฯ

 ในกาล่ตฺ่อมา โรื่คที�ท้อง ข้องอาจฺารื่ย์ผู้รื่ะล่ึกถุึงเห่ล่่าอันเตฺวิาสิก ก็เกิดข้ึ้น

 อปรื่ภาเค กาล่สัตฺตฺมีใน อุปฺปชฺชิ  กุจฺฺฉิโรื่โค สุทธกัตฺตฺาใน อุปฺปชฺชิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวิาจฺก  อาจฺรื่ิยสฺส สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิโรื่โค  อนฺเตฺวิาสิเก อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อนุสฺสรื่นฺตฺสฺสๆ วิิเสสนะข้อง อาจฺรื่ิยสฺส ฯ

 ................................................................................................................................

๕๒. รื่าชา  เวิชฺเชห่ิ  ตฺิกิจฺฺฉาเปตฺิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  เวิชฺเชหิ ทรื่งยังห่มอ ท.  ตฺิกิจฺฺฉาเปุตฺิ ย่อมให่้เยียวิยา ฯ

 พรื่ะรื่าชารื่ับสั�งให่้เห่ล่่าห่มอเยียวิยา

 รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ตฺิกิจฺฺฉาเปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  เวิชฺเชห่ิ ตฺตฺิยาการื่ิตฺ- 

กัมมะใน ตฺิกิจฺฺฉาเปตฺิ ฯ

 .................................................................................................................................

๕๓. โรื่โค  น  วิูปสมฺมตฺิ ฯ

 โรโค อ.โรื่ค  นิ  วิูปุสมฺมตฺิ ย่อมไม่เข้้าไปสงบ ฯ

 โรื่คไม่เข้้าไปสงบ

 โรื่โค สุทธกัตฺตฺาใน วิูปสมฺมตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิูปสมฺมตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๔. ตฺาปโส  อาห่  “มห่ารื่าช  อิจฺฺฉสิ  เม  โรื่คํ  วิูปสมิตฺุนฺตฺิ ฯ  

 ตฺาปโส  อาห่  “มห่ารื่าช  (ตฺฺวิํ)  อิจฺฺฉสิ  เม  โรื่คํ  วิูปสมิตฺุนฺตฺิ ฯ

 ตฺาปุโส อ.พรื่ะดาบส  อาห กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  (ตฺฺวิํ)  

อ.พรื่ะองค์  อิจฺฺฉสิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  เม  โรคํ  วิูปุสมิตฺุํ เพ่�ออัน ยังโรื่ค ข้องอาตฺมภาพ 

ให่้เข้้าไปสงบห่รื่่อ ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะดาบส กรื่าบทูล่วิ่า “มห่าบพิตฺรื่  พรื่ะองค์ปรื่ารื่ถุนาเพ่�อจฺะทําให่้โรื่คข้องอาตฺมภาพ 

ให่้เข้้าไปสงบห่รื่่อ ?”

 ตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อิจฺฺฉสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน โรื่คํๆ การื่ิตฺกัมมะใน วิูปสมิตฺุํๆ 

ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อิจฺฺฉสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๕. “ภนฺเตฺ  สจฺาห่ํ  สกฺกุเณยฺยํ  อิทาเนวิ  โวิ  ผาสุกํ  กเรื่ยฺยนฺตฺิ ฯ  

 (รื่าชา)  “ภนฺเตฺ  สเจฺ  อห่ํ  สกฺกุเณยฺยํ,  (อห่ํ)  อิทานิ  เอวิ  โวิ  ผาสุกํ  กเรื่ยฺยนฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้เจฺรื่ิญ  สเจฺ ถุ้าวิ่า   

อหํ อ.ข้้าพเจฺ้า  สกฺกุเณยฺยํ พึงอาจฺไซรื่้,  (อหํ) อ.ข้้าพเจฺ้า  กเรยฺยํ พึงกรื่ะทํา  ผาสุกํ 

ซึ�งควิามผาสุก  โวิ แก่ท่าน  อิทานิิ  เอวิ ในกาล่นี้นั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสวิ่า “ท่านผู้เจฺรื่ิญ ถุ้าข้้าพเจฺ้าพึงอาจฺไซรื่้, ข้้าพเจฺ้าพึงทําควิามผาสุก 

แก่ท่าน ในบัดนี้เล่ย”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ   

อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺกุเณยฺยํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กเรื่ยฺยํๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อิทานิๆ กาล่สัตฺตฺมีใน กเรื่ยฺยํ   

โวิ สัมปทานใน กเรื่ยฺยํ  ผาสุกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเรื่ยฺยํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๖. “มห่ารื่าช  สเจฺ  เม  ผาสุกํ  อิจฺฺฉสิ,  มํ  อนฺเตฺวิาสิกานํ  สนฺตฺิกํ  เปเสห่ีตฺิ ฯ  

 (ตฺาปโส)  “มห่ารื่าช  สเจฺ  (ตฺฺวิํ)  เม  ผาสุกํ  อิจฺฺฉสิ,  (ตฺฺวิํ)  มํ  อนฺเตฺวิาสิกานํ  สนฺตฺิกํ  เปเสห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ตฺาปุโส) อ.พรื่ะดาบส  (อาห) กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  สเจฺ  

ถุ้าวิ่า  (ตฺฺวิํ) อ.พรื่ะองค์  อิจฺฺฉสิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  ผาสุกํ ซึ�งควิามผาสุก  เม แก่อาตฺมภาพ

ไซรื่้,  (ตฺฺวิํ) อ.พรื่ะองค์  เปุเสหิ ข้อจฺงส่งไป  มํ ซึ�งอาตฺมภาพ  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก   

อนิฺเตฺวิาสิกานิํ ข้องอันเตฺวิาสิก ท.”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะดาบส กรื่าบทูล่วิ่า “มห่าบพิตฺรื่ ถุ้าพรื่ะองค์ปรื่ารื่ถุนาควิามผาสุกแก่อาตฺมภาพ 

ไซรื่้, ข้อพรื่ะองค์จฺงส่งอาตฺมภาพไปสู่สํานักข้องอันเตฺวิาสิกทั้งห่ล่ายเถุิด”

 ตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  สเจฺศัพท์ 

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สัมปทานใน อิจฺฺฉสิ  

ผาสุกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อิจฺฺฉสิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสห่ิ  อนฺเตฺวิาสิกานํ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

เปเสห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๗. รื่าชา  “สาธุ  ภนฺเตฺตฺิ  ตฺํ  ม�ฺจฺเก  นิปชฺชาเปตฺฺวิา  นารื่ทามจฺฺจฺปฺปมุเข้  จฺตฺฺตฺาโรื่  อมจฺฺเจฺ  

“มม  อยฺยสฺส  ปวิตฺฺตฺึ  �ตฺฺวิา  มยฺห่ํ  สาสนํ  ปห่ิเณยฺยาถุาตฺิ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 รื่าชา  “สาธุ  ภนฺเตฺตฺิ  (วิตฺฺวิา)  ตฺํ  (ตฺาปสํ)  ม�ฺจฺเก  นิปชฺชาเปตฺฺวิา  นารื่ทามจฺฺจฺปฺปมุเข้  จฺตฺฺตฺาโรื่   

อมจฺฺเจฺ “(ตฺุมฺเห่)  มม  อยฺยสฺส  ปวิตฺฺตฺึ  �ตฺฺวิา  มยฺห่ํ  สาสนํ  ปห่ิเณยฺยาถุาตฺิ  (วิจฺเนน)   

อุยฺโยเชสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้เจฺรื่ิญ  สาธุ อ.ดีล่ะ”   

อิตฺิ ดังนี้  ตฺํ  (ตฺาปุสํ) ทรื่งยังพรื่ะดาบสนั้น  นิิปุชฺชาเปุตฺฺวิา ให่้นอนแล่้วิ  มญฺจฺเก บน

เตฺียงน้อย  อุยฺโยเชสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ  อมจฺฺเจฺ ซึ�งอํามาตฺย์ ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี�  นิารทา-

มจฺฺจฺปฺุปุมุเข มีอํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะเป็นปรื่ะมุข้  (วิจฺเนินิ) ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า  

“(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ฃตฺฺวิา ทรื่าบแล่้วิ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วิ  อยฺยสฺส แห่่ง

พรื่ะคุณเจฺ้า  มม ข้องเรื่า  ปุหิเณยฺยาถุ พึงส่งไป  สาสนิํ ซึ�งข้่าวิสาส์น  มยฺหํ แก่เรื่า”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสวิ่า “ท่านผู้เจฺรื่ิญ ดีแล่้วิ” นิมนตฺ์ให่้พรื่ะดาบสนอนบนเตฺียงน้อย ทรื่งส่ง 

พวิกอํามาตฺย์ ๔ คน มีอํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะเป็นปรื่ะมุข้ ด้วิยพรื่ะดํารื่ัสวิ่า “พวิกท่าน

ทรื่าบควิามเป็นไปแห่่งพรื่ะคุณเจฺ้าข้องเรื่าแล่้วิ พึงส่งข้่าวิสาส์นแก่เรื่า”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  สาธุ ล่ิงคัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชาเปตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสํๆ 

การื่ิตฺกัมมะใน นิปชฺชาเปตฺฺวิา  ม�ฺจฺเก อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิปชฺชาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-
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กิรื่ิยาใน อุยฺโยเชสิ  นารื่ทามจฺฺจฺปฺปมุเข้ ก็ดี  จฺตฺฺตฺาโรื่ ก็ดี วิิเสสนะข้อง อมจฺฺเจฺๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อุยฺโยเชสิ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิเณยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

มม สามีสัมพันธะใน อยฺยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิเณยฺยาถุ  มยฺห่ํ สัมปทานใน ปห่ิเณยฺยาถุ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ปห่ิเณยฺยาถุ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณะใน อุยฺโยเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๘. กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก  อาจฺรื่ิยสฺสาคมนํ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กตฺฺวิา,  “อิตฺเรื่  กห่นฺตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,   

“อสุกฏฺ�าเน  กิรื่  วิสนฺตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  

 กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก  อาจฺรื่ิยสฺส  อาคมนํ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กตฺฺวิา,  “อิตฺเรื่  (ตฺาปสา)  กห่ํ  (ฅาเน  

วิสนฺตฺิ)”  อิตฺิ  (วิจฺเน  ตฺาปเสน)  วิุตฺฺเตฺ,  “(เตฺ  ตฺาปสา)  อสุกฏฺ�าเน  กิรื่  วิสนฺตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 กปฺุปุกนิฺเตฺวิาสิโก อ.อันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  อาคมนิํ ซึ�งการื่มา   

อาจฺริยสฺส ข้องอาจฺารื่ย์  กตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ปุจฺฺจฺุคฺคมนิํ ซึ�งการื่ตฺ้อนรื่ับ,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้น

เม่�อคํา  อิตฺิ วิ่า  “อิตฺเร  (ตฺาปุสา) อ.ตฺาบส ท. นอกนี้  (วิสนิฺตฺิ) ย่อมอยู่  กหํ  (ฅาเนิ) 

ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี้  (ตฺาปุเสนิ) อันพรื่ะดาบส  วิุตฺฺเตฺ กล่่าวิแล่้วิ,  อาห กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ 

วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  “(เตฺ  ตฺาปุสา) อ.ดาบส ท. เห่ล่่านั้น  วิสนิฺตฺิ ย่อมอยู่  อสุกฏฺฅาเนิ 

ในที�โน้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 อันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ ฟังการื่มาข้องอาจฺารื่ย์ ก็ทําการื่ตฺ้อนรื่ับ, เม่�อพรื่ะดาบสกล่่าวิวิ่า  

“พวิกดาบสนอกนี้ อยู่ที�ไห่น ?”, ก็กล่่าวิวิ่า “ได้ยินวิ่า ดาบสเห่ล่่านั้น ย่อมอยู่ ณ ที�โน้น”

 กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาจฺรื่ิยสฺส สามีสัมพันธะ 

ใน อาคมนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่,  “อิตฺเรื่ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

วิสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กห่ํ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ตฺาปเสน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วิุตฺฺเตฺ,  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เตฺ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสนฺตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสุกฏฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕๙. เตฺปิ  อาจฺรื่ิยสฺสาคตฺภาวิํ  สุตฺฺวิา  ตฺตฺฺเถุวิ  สโมสรื่ิตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยสฺส  อุณฺโห่ทกํ  ทตฺฺวิา   

ผล่าผล่ํ  อทํสุ ฯ    

 เตฺปิ  (ตฺาปสา)  อาจฺรื่ิยสฺส  อาคตฺภาวิํ  สุตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  เอวิ  สโมสรื่ิตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยสฺส  อุณฺโห่ทกํ   

ทตฺฺวิา  ผล่าผล่ํ  อทํสุ ฯ  

 เตฺปุิ  (ตฺาปุสา) อ.ดาบส ท. แม้เห่ล่่านั้น  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  อาจฺริยสฺส  อาคตฺภาวิํ  

ซึ�งควิามที� แห่่งอาจฺารื่ย์ เป็นผู้มาแล่้วิ  สโมสริตฺฺวิา ปรื่ะชุมกันแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ)  เอวิ 

ในข้ณะนั้นนั�นเทียวิ  ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  อุณฺโหทกํ ซึ�งนํ้าอันอุ่น  อาจฺริยสฺส แก่อาจฺารื่ย์  

อทํสุ ได้ถุวิายแล่้วิ  ผลาผลํ ซึ�งผล่ไม้น้อยให่ญ่ ฯ

 ดาบสแม้เห่ล่่านั้น ฟังวิ่าอาจฺารื่ย์มาแล่้วิ จฺึงปรื่ะชุมกันในที�นั้นนั�นแห่ล่ะ ถุวิายนํ้าอุ่น 

แก่อาจฺารื่ย์ แล่้วิได้ถุวิายผล่ไม้น้อยให่ญ่

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เตฺๆ วิิเสสนะข้อง ตฺาปสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อาจฺรื่ิยสฺส ภาวิาทิสัมพันธะใน อาคตฺภาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน สโมสรื่ิตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง ฅาเน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ฅาเนๆ 

วิิสยาธารื่ะใน สโมสรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  อาจฺรื่ิยสฺส สัมปทานใน ทตฺฺวิา  

อุณฺโห่ทกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทํสุ  ผล่าผล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อทํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๐. ตฺํข้ณ�ฺเ�วิ  โรื่โค  วิูปสมิ ฯ

 โรโค อ.โรื่ค  วิูปุสมิ เข้้าไปสงบแล่้วิ  ตฺํขณํ  เอวิ ในข้ณะนั้นนั�นเทียวิ ฯ

 โรื่คเข้้าไปสงบในข้ณะนั้นนั�นแห่ล่ะ

 โรื่โค สุทธกัตฺตฺาใน วิูปสมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺํข้ณํๆ  

ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน วิูปสมิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๑. โส  กตฺิปาเห่เนวิ  สุวิณฺณวิณฺโณ  อโห่สิ ฯ  

 โส  (ตฺาปโส)  กตฺิปาเห่เนวิ  สุวิณฺณวิณฺโณ  อโห่สิ ฯ
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 โส  (ตฺาปุโส) อ.พรื่ะดาบสนั้น  สุวิณฺณวิณฺโณ เป็นผู้มีวิรื่รื่ณะเพียงดังวิรื่รื่ณะแห่่งทอง   

อโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  กตฺิปุาเหนิ  เอวิ โดยวิันเล่็กน้อยนั�นเทียวิ ฯ

 พรื่ะดาบสนั้น ได้มีวิรื่รื่ณะดุจฺทอง โดยวิันเล่็กน้อยทีเดียวิ

 โส วิิเสสนะข้อง ตฺาปโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณะเข้้ากับ กตฺิปาเห่นๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อโห่สิ  สุวิณฺณวิณฺโณ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๒. อถุ  นํ  นารื่โท  ปุจฺฺฉิ

  “มนิุสฺสินิฺทํ  ชหิตฺฺวิานิ สพฺฺพฺกามสมิทฺธินิํ

      กถุนิฺนิุ  ภควิา  เกสิ   กปฺุปุสฺส  รมสิ  อสฺสเมตฺิ ฯ

            “สาทูนิิ  รมณียานิิ,   สนิฺตฺิ  รุกฺขา  มโนิรมา,

             สุภาสิตฺานิิ  กปฺุปุสฺส            นิารท  รมยนิฺตฺิ  มนิฺตฺิ ฯ

            “สาลีนิํ  โอทนิํ  ภุตฺฺวิา          สุจฺิมํสูปุเสจฺนิํ

             กถุํ  สามากนิิวิารา               อโลณา  สาทยนิฺตฺิ  ตฺนิฺตฺิ ฯ

            “อสาทุํ  ยทิวิา  สาทุํ         อปฺุปุํ  วิา  ยทิวิา  พฺหุํ,

             วิิสฺสฏฺโี  ยตฺฺถุ  ภุญฺเชยฺย       วิิสฺสาสปุรมา  รสาตฺิ ฯ

 อถุ  นํ  (ตฺาปสํ)  นารื่โท  ปุจฺฺฉิ

  “(ตฺฺวิํ)  มนิุสฺสินิฺทํ  (ราชานิํ)  ชหิตฺฺวิานิ  สพฺฺพฺกามสมิทฺธินิํ

             กถุํ  นิุ  ภควิา  เกสิ   กปฺุปุสฺส  รมสิ  อสฺสเมตฺิ ฯ

  (เกสโวิ  อาห่)

            ‘สาทูนิิ  (ปุุคฺคเลนิ)  รมณียานิิ  (วิจฺนิานิิ  สนิฺตฺิ),   

 สนิฺตฺิ  รุกฺขา  มโนิรมา,

             (วิจฺนิานิิ)  สุภาสิตฺานิิ  กปฺุปุสฺส  นิารท  รมยนิฺตฺิ  มนิฺตฺิ ฯ

  (นารื่โท  ปุจฺฺฉิ)

            ‘(โย  ตฺฺวิํ)  สาลีนิํ  โอทนิํ  ภุตฺฺวิา  สุจฺิมํสูปุเสจฺนิํ

             กถุํ  สามากนิิวิารา  อโลณา  สาทยนิฺตฺิ  ตฺํ  (ตฺวิํ)’  อิตฺิ ฯ

  (เกสโวิ  อาห่)
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            ‘(ปุุคฺคโล)  อสาทุํ  (วิา)  ยทิวิา  สาทุํ     

 อปฺุปุํ  วิา  ยทิวิา  พฺหุํ  (โภชนิํ)

             วิิสฺสฏฺโี  ยตฺฺถุ  (นิิเวิสเนิ)  ภุญฺเชยฺย,   

 (ยงฺกิญฺจฺิ  โภชนิํ  ตฺตฺฺถุ  นิิเวิสเนิ  ปุุคฺคเลนิ  ภุตฺฺตฺํ  สาธุ  โหตฺิ),  

  วิิสฺสาสปุรมา  (หิ)  รสา’  อิตฺิ”  อิตฺิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  นิารโท อ.อํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะ  ปุุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  นิํ  (ตฺาปุสํ) ซึ�งพรื่ะดาบสนั้น   

อิตฺิ วิ่า  

 “เกสิ ข้้าแตฺ่ท่านเกสี  ภควิา ผู้มีโชค  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  ชหิตฺฺวิานิ 

ล่ะแล่้วิ  (ราชานิํ) ซึ�งพรื่ะรื่าชา  มนิุสฺสินิฺทํ ผู้เป็นจฺอมแห่่ง

มนุษย์  สพฺฺพฺกามสมิทฺธินิํ ผู้ยังสมบัตฺิอันบุคคล่พึงใครื่่ทั้งปวิง

ให่้สําเรื่็จฺ  รมสิ ยินดีอยู่  อสฺสเม ในอาศรื่ม  กปฺุปุสฺส ข้อง

ดาบสช่�อวิ่ากัปปกะ  กถุํ  นิุ อย่างไรื่ห่นอ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 (เกสโวิ) อ.พรื่ะดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ  (อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“(วิจฺนิานิิ) อ.คํา ท.  สาทูนิิ อันไพเรื่าะ  (ปุุคฺคเลนิ)  รมณียานิิ 

อันอันบุคคล่พึงยินดี  (สนิฺตฺิ) มีอยู่,  รุกฺขา อ.ตฺ้นไม้ ท.  มโนิ-

รมา อันเป็นที�รื่่�นรื่มย์แห่่งใจฺ  สนิฺตฺิ มีอยู่,  นิารท ดูก่อนนารื่ทะ  

(วิจฺนิานิิ) อ.คํา ท.  สุภาสิตฺานิิ  กปฺุปุสฺส อันอันกัปปกะกล่่าวิ

ดีแล่้วิ  มํ ยังเรื่า  รมยนิฺตฺิ ย่อมให่้ยินดี”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 (นิารโท) อ.อํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะ  (ปุุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“(โย  ตฺฺวิํ) อ.ท่านใด  ภุตฺฺวิา บรื่ิโภคแล่้วิ  โอทนิํ ซึ�งข้้าวิสุก   

สาลีนิํ แห่่งข้้าวิสาล่ี ท.  สุจฺิมํสูปุเสจฺนิํ อันเข้้าไปเจฺ่อด้วิยเน่้อ

อันสะอาด,  สามากนิิวิารา อ.ข้้าวิฟ่างแล่ะลู่กเด่อย ท.  อโลณา 

อันห่ารื่สเค็มมิได้  ตฺํ (ตฺวิํ) ยังท่าน  สาทยนิฺตฺิ ย่อมให่้ยินดี   

กถุํ อย่างไรื่ ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ   (เกสโวิ) อ.พรื่ะดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ       

(อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ปุุคฺคโล) อ.บุคคล่  วิิสฺสฏฺโฅ ผู้คุ้น

เคยกันแล่้วิ  ภุญฺเชยฺย พึงบรื่ิโภค  (โภชนิํ) ซึ�งโภชนะ  อสาทุํ

อันไม่อรื่่อย  (วิา) ห่รื่่อ  ยทิวิา ห่รื่่อวิ่า  สาทุํ อันอรื่่อย  อปฺุปุํ 

อันน้อย  วิา ห่รื่่อ  ยทิวิา ห่รื่่อวิ่า  พฺหุํ อันมาก  ยตฺฺถุ   
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(นิิเวิสเนิ) ในที�เป็นที�อยู่ใด,  (โภชนิํ) อ.โภชนะ  (ยงฺกิญฺจฺิ) 

อย่างใดอย่างห่นึ�ง  (ปุุคฺคเลนิ  ภุตฺฺตฺํ) อันอันบุคคล่บรื่ิโภคแล่้วิ  

(ตฺตฺฺถุ  นิิเวิสเนิ) ในที�เป็นที�อยู่นั้น  (สาธุ) เป็นข้องยังปรื่ะโยชน์

ให่้สําเรื่็จฺ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (หิ) เพรื่าะวิ่า  รสา อ.รื่ส ท.   

วิิสฺสาสปุรมา มีควิามคุ้นเคยเป็นอย่างยิ�ง’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นารื่ทะอํามาตฺย์ ถุามพรื่ะดาบสนั้นวิ่า 

 “ข้้าแตฺ่ท่านเกสีผู้มีโชค ท่านสล่ะพรื่ะรื่าชาผู้เป็นจฺอมมนุษย์ ผู้

ยังสมบัตฺิอันน่าใครื่่ทุกอย่างให่้สําเรื่็จฺ ย่อมยินดีในอาศรื่มข้อง

ดาบสช่�อวิ่ากัปปกะ ได้อย่างไรื่กันห่นอ ?

เกสวิะดาบส กล่่าวิวิ่า

 ‘คําพูดที�ไพเรื่าะ น่ารื่่�นรื่มย์ มีอยู่, ตฺ้นไม้ทั้งห่ล่าย ที�น่ารื่่�นรื่มย์  

มีอยู่, ท่านนารื่ทะ คําสุภาสิตฺข้องท่านกัปปกะ ทําให่้เรื่ายินดี’

นารื่ทะอํามาตฺย์ ถุามวิ่า

 ‘ท่านใดบรื่ิโภคข้้าวิสุกแห่่งข้้าวิสาล่ีทั้งห่ล่าย ที�เข้้าไปเจฺ่อด้วิย

เน่้ออันสะอาด, ข้้าวิฟ่างแล่ะลู่กเด่อยที�ห่ารื่สเค็มมิได้ ทําให่้ท่าน

ยินดีได้อย่างไรื่เล่่า’

เกสวิะดาบส กล่่าวิวิ่า 

 ‘บุคคล่ผู้คุ้นเคยกัน พึงบรื่ิโภคโภชนะ ไม่อรื่่อย ห่รื่่ออรื่่อย 

น้อยห่รื่่อมากก็ตฺาม ในที�เป็นที�อยู่ใด, โภชนะอย่างใดอย่างห่นึ�ง 

ที�บุคคล่บรื่ิโภคในที�เป็นที�อยู่นั้น เป็นข้องยังปรื่ะโยชน์ให่้สําเรื่็จฺ, 

เพรื่าะวิ่า รื่สทั้งห่ล่าย มีควิามคุ้นเคยเป็นอย่างยิ�ง”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  นารื่โท สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะข้อง  

ตฺาปสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ 

 “ภควิา วิิเสสนะข้อง เกสิๆ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน รื่มสิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มนุสฺสินฺทํ วิิเสสนะข้อง รื่าชานํๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ชห่ิตฺฺวิานๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน รื่มสิ  สพฺพกามสมิทฺธินํ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ100

วิิเสสนะข้อง รื่าชานํ  กถุํ  นุ ปุจฺฉนัตฺถุะ  กปฺปสฺส สามีสัมพันธะ

ใน อสฺสเมๆ วิิสยาธารื่ะใน รื่มสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 เกสโวิ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก

 ‘สาทูนิ ก็ดี  รื่มณียานิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง วิจฺนานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

สนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

รื่มณียานิ,  มโนรื่มา วิิเสสนะข้อง รืุ่กฺข้าๆ สุทธกัตฺตฺาใน สนฺตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  นารื่ท อาล่ปนะ  สุภาสิตฺานิ วิิเสสนะ

ข้อง วิจฺนานิๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน รื่มยนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุ-

กัตฺตฺุวิาจฺก  กปฺปสฺส ฉัฏฐีอนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สุภาสิตฺานิ  มํ  

การื่ิตฺกัมมะใน รื่มยนฺตฺิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 นารื่โท สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก

 ‘โย วิิเสสนะข้อง ตฺฺวิํๆ ปกตฺิกัตฺตฺาใน ภุตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาปธานนัย  

สาล่ีนํ สามีสัมพันธะใน โอทนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ภุตฺฺวิา  สุจฺิมํสูป-

เสจฺนํ วิิเสสนะข้อง โอทนํ,  อโล่ณา วิิเสสนะข้อง สามาก- 

นิวิารื่าๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน สาทยนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  

กถุํ ปุจฺฉนัตฺถุะ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ตฺวิํๆ การื่ิตฺกัมมะใน สาทยนฺตฺิ’  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 เกสโวิ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก

 ‘ปุคฺคโล่ สุทธกัตฺตฺาใน ภุ�ฺเชยฺยๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อสาทุํ ก็ดี  สาทุํ ก็ดี  อปฺปํ ก็ดี  พหุ่ํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง โภชนํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ภุ�ฺเชยฺย  วิา สองศัพท์ ก็ดี  ยทิวิา สองศัพท์ ก็ดี 

ปรื่ิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ อสาทุํ  สาทุํ  อปฺปํ แล่ะ พหุ่ํ  วิิสฺสฏฺโฅ  

วิิเสสนะข้อง ปุคฺคโล่  ยตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง นิเวิสเนๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน ภุ�ฺเชยฺย,  ยงฺกิ�ฺจฺิ วิิเสสนะข้อง โภชนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง นิเวิสเนๆ 

วิิสยาธารื่ะใน ภุตฺฺตฺํ  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ภุตฺฺตฺํๆ วิิเสสนะ

ข้อง โภชนํ  สาธุ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ   

วิิสฺสาสปรื่มา วิิเสสนะข้อง รื่สาๆ ล่ิงคัตฺถุะ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 
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อาห่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๖๓. สตฺฺถุา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อาห่รื่ิตฺฺวิา  ชาตฺกํ  สโมธาเนนฺโตฺ  “ตฺทา  รื่าชา  โมคฺคลฺ่ล่าโน   

อโห่สิ,  นารื่โท  สารื่ีปุตฺฺโตฺ,  กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก  อานนฺโท,  เกสวิตฺาปโส  อห่เมวิาตฺิ 

วิตฺฺวิา  “เอวิํ  มห่ารื่าช  ปุพฺเพ  ปณฺฑูิตฺา  มรื่ณนฺตฺิกํ  เวิทนํ  ปตฺฺวิา  วิิสฺสาสิกฏฺ�านํ   

อคมํสุ,  มม  สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ  สนฺตฺิเก  วิิสฺสาสํ  น  ล่ภนฺตฺิ  ม�ฺเ�ตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อาห่รื่ิตฺฺวิา  ชาตฺกํ  สโมธาเนนฺโตฺ  “ตฺทา  รื่าชา  (อิทานิ)  โมคฺคลฺ่ล่าโน   

อโห่สิ,  (ตฺทา)  นารื่โท  (อิทานิ)  สารื่ีปุตฺฺโตฺ  (อโห่สิ),  (ตฺทา)  กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก  (อิทานิ)   

อานนฺโท  (อโห่สิ),  (ตฺทา)  เกสวิตฺาปโส  (อิทานิ)  อห่ํ  เอวิ  (อโห่สิ)”  อิตฺิ  วิตฺฺวิา  “เอวิํ  มห่ารื่าช  

ปุพฺเพ  ปณฺฑูิตฺา  มรื่ณนฺตฺิกํ  เวิทนํ  ปตฺฺวิา  วิิสฺสาสิกฏฺ�านํ  อคมํสุ,  มม  สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ  สนฺตฺิเก  

วิิสฺสาสํ  น  ล่ภนฺตฺิ  ม�ฺเ�ตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อาหริตฺฺวิา ครื่ั้นทรื่งนํามาแล่้วิ  อิมํ  ธมฺมเทสนิํ ซึ�งพรื่ะธรื่รื่ม- 

เทศนานี้  ชาตฺกํ ทรื่งยังชาดก  สโมธาเนินิฺโตฺ ให่้ปรื่ะชุมล่งอยู่  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ 

วิ่า  “ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ตฺทา ในกาล่นั้น  โมคฺคลฺลาโนิ เป็นพรื่ะโมคคัล่ล่านะ  อโหสิ  

ได้เป็นแล่้วิ  (อิทานิิ) ในกาล่นี้,  นิารโท อ.อํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะ  (ตฺทา) ในกาล่นั้น  

สารีปุุตฺฺโตฺ เป็นพรื่ะสารื่ีบุตฺรื่  (อโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ  (อิทานิิ) ในกาล่นี้,  กปฺุปุกนิฺเตฺ- 

วิาสิโก อ.อันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะ  (ตฺทา) ในกาล่นั้น  อานินิฺโท เป็นพรื่ะอานนท์  

(อโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ  (อิทานิิ) ในกาล่นี้,  เกสวิตฺาปุโส อ.ดาบสช่�อวิ่าเกสวิะ  (ตฺทา) ใน

กาล่นั้น  อหํ  เอวิ เป็นเรื่านั�นเทียวิ  (อโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ  (อิทานิิ) ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้  

อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  ปุณฺฑูิตฺา อ.บัณฑูิตฺ ท.  ปุุพฺฺเพฺ 

ในกาล่ก่อน  ปุตฺฺวิา ถุึงแล่้วิ  เวิทนิํ ซึ�งเวิทนา  มรณนิฺตฺิกํ อันมีควิามตฺายเป็นที�สุด   

อคมํสุ ได้ไปแล่้วิ  วิิสฺสาสิกฏฺฅานิํ สู่ที�มีควิามคุ้นเคย  เอวิํ อย่างนี้,  สาวิกา อ.สาวิก 

ท.  มม ข้องอาตฺมภาพ  นิ  ลภนิฺตฺิ  มญฺเฃ เห่็นจฺะย่อมไม่ได้  วิิสฺสาสํ ซึ�งควิามคุ้นเคย  

สนิฺตฺิเก ในสํานัก  ตฺุมฺหากํ ข้องพรื่ะองค์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ครื่ั้นทรื่งนําพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้มาแล่้วิ ทรื่งปรื่ะชุมชาดกวิ่า “พรื่ะรื่าชา 

ในครื่าวินั้น ได้เป็นพรื่ะโมคคัล่ล่านะ ในบัดนี้, อํามาตฺย์ช่�อวิ่านารื่ทะในครื่าวินั้น ได้เป็น

พรื่ะสารื่ีบุตฺรื่ ในบัดนี้, อันเตฺวิาสิกช่�อวิ่ากัปปกะในครื่าวินั้น ได้เป็นพรื่ะอานนท์ ในบัดนี้,  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ102

เกสวิดาบสในครื่าวินั้น ได้เป็นเรื่านั�นแห่ล่ะ ในบัดนี้” ตฺรื่ัสแล่้วิวิ่า “มห่าบพิตฺรื่ บัณฑูิตฺ

ทั้งห่ล่ายในกาล่ก่อน ถุึงเวิทนามีควิามตฺายเป็นที�สุด ได้ไปสู่ที�มีควิามคุ้นเคยอย่างนี้, 

สาวิกทั้งห่ล่ายข้องอาตฺมภาพ เห่็นจฺะไม่ได้ควิามคุ้นเคยในสํานักข้องพรื่ะองค์”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่ิตฺฺวิาๆ ล่ักข้ณัตฺถุะ  ชาตฺกํ การื่ิตฺกัมมะใน สโมธาเนนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่-

กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  “รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทา กาล่สัตฺตฺมี

ใน รื่าชา  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน อโห่สิ  โมคฺคลฺ่ล่าโน วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  นารื่โท  

สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทา กาล่สัตฺตฺมีใน นารื่โท  อิทานิ  

กาล่สัตฺตฺมีใน อโห่สิ  สารื่ีปุตฺฺโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก สุทธกัตฺตฺาใน 

อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทา กาล่สัตฺตฺมีใน กปฺปกนฺเตฺวิาสิโก  อิทานิ กาล่- 

สัตฺตฺมีใน อโห่สิ  อานนฺโท วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  เกสวิตฺาปโส สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทา กาล่สัตฺตฺมีใน เกสวิตฺาปโส  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน อโห่สิ  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อห่ํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  ปณฺฑูิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อคมํสุ  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน ปณฺฑูิตฺา  มรื่ณนฺตฺิกํ 

วิิเสสนะข้อง เวิทนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมํสุ   

วิิสฺสาสิกฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ,  สาวิกา สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน สาวิกา  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน ล่ภนฺตฺิ  วิิสฺสาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ล่ภนฺตฺิ  ม�ฺเฃ  

สังสยัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๔. รื่าชา  “ภิกฺขุ้สงฺเฆน  สทฺธึ  มยา  วิิสฺสาสํ  กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺิ,  กถุนฺนุโข้  กรื่ิสฺสามีตฺิ,   

“สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  �าตฺิธีตฺรื่ํ  เคเห่  กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺิ,  เอวิํ  สนฺเตฺ,  ทห่รื่า  จฺ  สามเณรื่า  

จฺ  ‘สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  �าตฺิ  รื่าชาตฺิ  มม  สนฺตฺิกํ  วิิสฺสฏฺ�า  นิพทฺธํ  อาคมิสฺสนฺตฺีตฺิ   

จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “เอกํ  เม  ธีตฺรื่ํ  เทนฺตฺูตฺิ  สากฺยานํ  สนฺตฺิกํ  สาสนํ  เปเสสิ,  “กตฺรื่สกฺกสฺส 

ธีตฺาตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  อาคจฺฺเฉยฺยาถุาตฺิ  วิตฺฺวิา  ทูเตฺ  อาณาเปสิ ฯ  

 รื่าชา  “ภิกฺขุ้สงฺเฆน  สทฺธึ  มยา  วิิสฺสาสํ  กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺิ,  (อห่ํ)  กถุํ  นุ  โข้  กรื่ิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา),  “(มยา)  
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สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  �าตฺิธีตฺรื่ํ  เคเห่  กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺิ,  เอวิํ  (ภาเวิ)  สนฺเตฺ,  ทห่รื่า  จฺ  สามเณรื่า  จฺ  

‘สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  �าตฺิ  (โห่ตฺิ)  รื่าชาตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  มม  สนฺตฺิกํ  วิิสฺสฏฺ�า  นิพทฺธํ  อาคมิสฺสนฺตฺีตฺิ  

จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “(สากฺยา)  เอกํ  เม  ธีตฺรื่ํ  เทนฺตฺูตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)  สากฺยานํ  สนฺตฺิกํ  สาสนํ  เปเสสิ,  

“(ตฺุมฺเห่)  ‘กตฺรื่สกฺกสฺส  ธีตฺาตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  อาคจฺฺเฉยฺยาถุาตฺิ  วิตฺฺวิา  ทูเตฺ  อาณาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขุสงฺเฆนิ  สทฺธึ  มยา  วิิสฺสาสํ   

กาตฺุํ อ.อัน อันเรื่า กรื่ะทํา ซึ�งควิามคุ้นเคย กับ ด้วิยห่มู่แห่่งภิกษุ  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่,  

(อหํ) อ.เรื่า  กริสฺสามิ จฺักกรื่ะทํา  กถุํ  นิุ  โข อย่างไรื่ห่นอแล่”  อิตฺิ ดังนี้  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา 

ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(มยา)  สมฺมาสมฺพฺุทฺธสฺส  ญาตฺิธีตฺรํ  เคเห  กาตฺุํ อ.อัน อันเรื่า 

กรื่ะทํา ซึ�งพรื่ะธิดาผู้เป็นพรื่ะญาตฺิ ข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า ในเรื่่อน  วิฏฺฏตฺิ ย่อม

ควิรื่,  เอวิํ  (ภาเวิ) ครื่ั้นเม่�อควิามเป็นอย่างนั้น  สนิฺเตฺ มีอยู่,  ทหรา  จฺ อ.ภิกษุห่นุ่ม ท. 

ด้วิย  สามเณรา  จฺ อ.สามเณรื่ ท. ด้วิย  วิิสฺสฏฺฅา ผู้คุ้นเคยกันแล่้วิ  อาคมิสฺสนิฺตฺิ จฺัก

มา  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  มม ข้องเรื่า  นิิพฺทฺธํ เน่องนิตฺย์  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อิตฺิ วิ่า  

‘ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ฃาตฺิ เป็นพรื่ะญาตฺิ  สมฺมาสมฺพฺุทฺธสฺส ข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ ดังนี้  เปุเสสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ�งข้่าวิสาส์น   

สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  สากฺยานิํ ข้องเจฺ้าศากยะ ท.  (ฃาปุนิเหตฺุกํ) มีอันให่้รืู่้-  อิตฺิ วิ่า   

“(สากฺยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  เทนิฺตฺุ ข้อจฺงพรื่ะรื่าชทาน  ธีตฺรํ ซึ�งพรื่ะธิดา  เอกํ องค์

ห่นึ�ง  เม แก่ห่ม่อมฉัน”  อิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘ธีตฺา อ.พรื่ะธิดา  กตฺรสกฺกสฺส ข้องเจฺ้าศากยะองค์

ไห่น ?’  อิตฺิ ดังนี้  อาคจฺฺเฉยฺยาถุ พึงมา”  อิตฺิ ดังนี้  อาณาเปุสิ ทรื่งรื่ับสั�งแล่้วิ  ทูเตฺ 

ซึ�งทูตฺ ท. ฯ

   พรื่ะรื่าชา ทรื่งดํารื่ิวิ่า “การื่ที�เรื่าทําควิามคุ้นเคยกับด้วิยภิกษุสงฆ์ ย่อมควิรื่, เรื่าจฺักทํา

อย่างไรื่ห่นอแล่” ดังนี้ ก็ทรื่งดํารื่ิวิ่า “การื่ที�เรื่าทําพรื่ะธิดาแห่่งพรื่ะญาตฺิข้องพรื่ะสัมมา-

สัมพุทธเจฺ้าในเรื่่อน ย่อมควิรื่, เม่�อเป็นเช่นนี้, เห่ล่่าภิกษุห่นุ่มแล่ะสามเณรื่ทั้งห่ล่าย 

ผู้คุ้นเคย จฺักมาสู่สํานักข้องเรื่าเน่องนิตฺย์ ด้วิยอันคิดวิ่า ‘พรื่ะรื่าชาเป็นพรื่ะญาตฺิข้อง

พรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า’ ดังนี้ จฺึงทรื่งส่งข้่าวิสาส์นไปสู่สํานักข้องเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย มี

อันให่้รืู่้วิ่า “ข้อเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย โปรื่ดพรื่ะรื่าชทานพรื่ะธิดาองค์ห่นึ�ง แก่ห่ม่อมฉัน” 

ดังนี้เป็นเห่ตฺุ ตฺรื่ัสวิ่า “พวิกท่าน จฺงถุามวิ่า ‘พรื่ะธิดาข้องเจฺ้าศากยะองค์ไห่น ?’ แล่้วิพึง
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มา” ดังนี้ ทรื่งรื่ับสั�งพวิกทูตฺ ฯ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิ แล่ะ อาณาเปสิ  เปเสสิ ก็ดี  อาณาเปสิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุ- 

วิาจฺก  “กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฏตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภิกฺขุ้สงฺเฆน สห่ัตฺถุตฺตฺิยา

เข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน วิิสฺสาสํ  มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ  วิิสฺสาสํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน กาตฺุํ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กถุํ ปุจฺฉนัตฺถุะ   

นุศัพท์ สังกัปปัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฏตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ฃาตฺิธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กาตฺุํ  เคเห่ วิิสยาธารื่ะใน กาตฺุํ,  เอวิํ วิิเสสนะข้อง ภาเวิๆ ล่ักข้ณะใน สนฺเตฺๆ  

ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  ทห่รื่า ก็ดี  สามเณรื่า ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อาคมิสฺสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ ทห่รื่า แล่ะ สามเณรื่า  ‘รื่าชา สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ฃาตฺิๆ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิ’  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน อาคมิสฺสนฺตฺิ  มม สามีสัมพันธะใน  

สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคมิสฺสนฺตฺิ  วิิสฺสฏฺฅา วิิเสสนะข้อง ทห่รื่า แล่ะ สามเณรื่า  

นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาคมิสฺสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน เปเสสิ  “สากฺยา สุทธกัตฺตฺาใน เทนฺตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกํ วิิเสสนะข้อง 

ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทนฺตฺุ  เม สัมปทานใน เทนฺตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ    สากฺยานํ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

เปเสสิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ,  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อาคจฺฺเฉยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘กตฺรื่สกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ ล่ิงคัตฺถุะ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคจฺฺเฉยฺยาถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อาณาเปสิ  ทูเตฺ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาณาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๕. ทูตฺา  คนฺตฺฺวิา  สากิเย  ทารื่ิกํ  ยาจฺึสุ ฯ  

 ทูตฺา อ.ทูตฺ ท.  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ยาจฺึสุ ทูล่ข้อแล่้วิ  ทาริกํ ซึ�งเจฺ้าห่ญิง  สากิเย  

กะเจฺ้าศากยะ ท. ฯ

 พวิกทูตฺไปทูล่ข้อเจฺ้าห่ญิงกะเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย
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 ทูตฺา สุทธกัตฺตฺาใน ยาจฺึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ยาจฺึสุ   

สากิเย อกถุิตฺกัมมะใน ยาจฺึสุ  ทารื่ิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ยาจฺึสุ ฯ

 .................................................................................................................................

๖๖. เตฺ  สนฺนิปตฺิตฺฺวิา  “ปกฺข้นฺตฺรื่ิโย  รื่าชา;  สเจฺ  น  ทสฺสาม,  วิินาเสสฺสตฺิ  โน;  น  โข้  ปน   

อมฺเห่ห่ิ  กุเล่น  สทิโส;  กินฺนุ  โข้  กาตฺพฺพนฺตฺิ  จฺินฺตฺยึสุ ฯ  

 เตฺ  (สกฺกา)  สนฺนิปตฺิตฺฺวิา  “ปกฺข้นฺตฺรื่ิโย  รื่าชา;  สเจฺ  (มยํ)  น  ทสฺสาม,  (รื่าชา)  วิินาเสสฺสตฺิ  โน;   

น  โข้  ปน  (รื่าชา)  อมฺเห่ห่ิ  กุเล่น  สทิโส  (โห่ตฺิ);  กึ  นุ  โข้  (กมฺมํ  อมฺเห่ห่ิ)  กาตฺพฺพนฺตฺิ   

จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (สกฺกา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  สนิฺนิิปุตฺิตฺฺวิา ปรื่ะชุมกันแล่้วิ  จฺินิฺตฺยึสุ ทรื่งพรื่ะ- 

ดํารื่ิกันแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ปุกฺขนิฺตฺริโย ผู้มีในฝักฝ่ายอ่�น,  สเจฺ ถุ้าวิ่า  

(มยํ) อ.เรื่า ท.  นิ  ทสฺสาม จฺักไม่ถุวิายไซรื่้,  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  โนิ ทรื่งยังเรื่า ท.   

วิินิาเสสฺสตฺิ จฺักให่้พินาศ,  ปุนิ ก็  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  สทิโส เป็นผู้เช่นกับ  อมฺเหหิ 

ด้วิยเรื่า ท.  กุเลนิ โดยตฺรื่ะกูล่  (โหตฺิ) ย่อมเป็น  นิ  โข ห่ามิได้แล่,  กึ  นิุ  โข  (กมฺมํ) 

อ.กรื่รื่ม อะไรื่ห่นอแล่  (อมฺเหหิ) อันเรื่า ท.  กาตฺพฺฺพฺํ พึงกรื่ะทํา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น ปรื่ะชุมกัน ทรื่งดํารื่ิกันวิ่า “พรื่ะรื่าชาผู้มีในฝ่ายอ่�น, ถุ้าพวิกเรื่าจฺัก 

ไม่ถุวิายไซรื่้, พรื่ะรื่าชาจฺักทําให่้พวิกเรื่าพินาศ, ก็ พรื่ะรื่าชาเป็นเช่นกับพวิกเรื่า โดย

ตฺรื่ะกูล่ ห่ามิได้แล่, กรื่รื่มอะไรื่ห่นอ ที�พวิกเรื่า ควิรื่ทํา”

  เตฺ วิิเสสนะข้อง สกฺกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน  จฺินฺตฺยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สนฺนิปตฺิตฺฺวิา  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺตฺยึสุ  “ปกฺข้นฺตฺรื่ิโย วิิเสสนะข้อง รื่าชาๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  สเจฺศัพท์ 

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ทสฺสาม,  รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วิินาเสสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  โน การื่ิตฺกัมมะ 

ใน วิินาเสสฺสตฺิ,  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  อมฺเห่ห่ิ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน 

สทิโส  กุเล่น ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน สทิโสๆ  วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  กึ วิิเสสนะข้อง กมฺมํๆ  

วิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  นุศัพท์ สังกัปปัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  

อมฺเห่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๖๗. มห่านาโม  “มม  ทาสิยา  กุจฺฺฉิสฺมึ  ชาตฺา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  นาม  ธีตฺา  รืู่ปโสภคฺคปฺปตฺฺตฺา   

อตฺฺถุิ,  ตฺํ  ทสฺสามาตฺิ  วิตฺฺวิา  ทูเตฺ  อาห่  “สาธุ  รื่�ฺโ�  ทารื่ิกํ  ทสฺสามาตฺิ ฯ

 มห่านาโม  “มม  ทาสิยา  กุจฺฺฉิสฺมึ  ชาตฺา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  นาม  ธีตฺา  รืู่ปโสภคฺคปฺปตฺฺตฺา   

อตฺฺถุิ,  (มยํ)  ตฺํ  (ธีตฺรื่ํ)  ทสฺสามาตฺิ  วิตฺฺวิา  ทูเตฺ  อาห่  “สาธุ  (มยํ)  รื่�ฺโ�  ทารื่ิกํ  ทสฺสามาตฺิ ฯ

 มหานิาโม อ.เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา อ.ธิดา   

วิาสภขตฺฺตฺิยา  นิาม ช่�อวิ่าวิาสภข้ัตฺตฺิยา  ชาตฺา ผู้เกิดแล่้วิ  กุจฺฺฉิสฺมึ ในท้อง  ทาสิยา 

ข้องนางทาสี  มม ข้องเรื่า  รูปุโสภคฺคปฺุปุตฺฺตฺา เป็นผู้ถุึงแล่้วิซึ�งควิามงามแห่่งรืู่ป 

อันเล่ิศ  อตฺฺถุิ มีอยู่,  (มยํ) อ.เรื่า ท.  ทสฺสาม จฺักถุวิาย  ตฺํ  (ธีตฺรํ) ซึ�งธิดานั้น”  อิตฺิ ดังนี้  

อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  ทูเตฺ กะทูตฺ ท.  อิตฺิ วิ่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ  (มยํ) อ.เรื่า ท.  ทสฺสาม จฺักถุวิาย  

ทาริกํ ซึ�งเจฺ้าห่ญิง  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เจฺ้าศากยะพรื่ะนามว่ิามห่านาม ตฺรื่สัว่ิา “ธดิาช่�อว่ิาวิาสภขั้ตฺติฺยา ผูเ้กิดในท้องข้องนางทาสี  

ข้องเรื่า เป็นผู้ถุึงควิามงามแห่่งรืู่ปอันเล่อโฉม, พวิกเรื่าจฺักถุวิายธิดานั้น” ดังนี้แล่้วิ จฺึง

ตฺรื่ัสกะพวิกทูตฺวิ่า “ดีล่ะ พวิกเรื่าจฺักถุวิายเจฺ้าห่ญิงแด่พรื่ะรื่าชา”

 มห่านาโม สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะ 

เข้้ากับ วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ชาตฺา ก็ดี  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา ก็ดี วิิเสสนะข้อง ธีตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน ทาสิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิสฺมึๆ 

วิิสยาธารื่ะใน ชาตฺา  รืู่ปโสภคฺคปฺปตฺฺตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิ,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ทสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสาม”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  ทูเตฺ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  “สาธุ 

ล่ิงคัตฺถุะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺโฃ สัมปทานใน  

ทสฺสาม  ทารื่ิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๖๘. “กสฺส  ธีตฺาตฺิ ฯ  

 (ทูตฺา)  “กสฺส  (สกฺกสฺส)  ธีตฺาตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (ทูตฺา) อ.ทูตฺ ท.  (ปุุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา อ.ธิดา  กสฺส  (สกฺกสฺส) ข้องเจฺ้าศากยะ 

พรื่ะองค์ไห่น ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พวิกทูตฺ ถุามวิ่า “พรื่ะธิดา ข้องเจฺ้าศากยะ องค์ไห่น ?”

 ทูตฺา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กสฺส วิิเสสนะข้อง สกฺกสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๙. “สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  จฺูฬปิตฺุ  ปุตฺฺตฺสฺส  มห่านามสกฺกสฺส  ธีตฺา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  นามาตฺิ ฯ  

 (สกฺกา)  “สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  จฺูฬปิตฺุ  ปุตฺฺตฺสฺส  มห่านามสกฺกสฺส  ธีตฺา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  นามาตฺิ   

(อาห่ํสุ) ฯ  

 (สกฺกา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  (อาหํสุ) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา อ.พรื่ะธิดา  มหานิามสกฺกสฺส  

ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  ปุุตฺฺตฺสฺส ผู้เป็นโอรื่ส  จฺูฬูปุิตฺุ ข้องพรื่ะเจฺ้าอา   

สมฺมาสมฺพฺุทฺธสฺส ข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า  วิาสภขตฺฺตฺิยา  นิาม พรื่ะนามวิ่าวิาสภ-

ข้ัตฺตฺิยา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ตฺรื่ัสวิ่า “พรื่ะธิดาข้องเจฺ้ามห่านาม ผู้เป็นโอรื่สข้องพรื่ะเจฺ้าอา  

ข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า พรื่ะนามวิ่าวิาสภข้ัตฺตฺิยา”

 สกฺกา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะ 

ใน จฺูฬปิตฺุๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺฺตฺสฺสๆ วิิเสสนะข้อง มห่านามสกฺกสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน ธีตฺาๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ วิาสภข้ตฺฺตฺิยาๆ วิิเสสนะข้อง ธีตฺา”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะ อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๐. เตฺ  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อาโรื่จฺยึสุ ฯ  

 เตฺ  (ทูตฺา)  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (ทูตฺา) อ.ทูตฺ ท. เห่ล่่านั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  อาโรจฺยึสุ กรื่าบทูล่แล่้วิ  รญฺโฃ  

แก่พรื่ะรื่าชา ฯ

 พวิกทูตฺเห่ล่่านั้น ไปกรื่าบทูล่แด่พรื่ะรื่าชา

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ทูตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่จฺยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา  
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ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่จฺยึสุ  รื่�ฺโฃ สัมปทานใน อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๑. รื่าชา  “ยทิ  เอวิํ  สาธุ,  สีฆํ  อาเนถุ;  ข้ตฺฺตฺิยา  จฺ  นาม  พหุ่มายา  ทาสีธีตฺรื่ํปิ  ปห่ิเณยฺยุํ,   

ปิตฺรื่า  สทฺธึ  เอกภาชเน  ภุ�ฺชนฺตฺึ  อาเนยฺยาถุาตฺิ  เปเสสิ ฯ

 รื่าชา  “ยทิ  เอวิํ  (ภาเวิ  สนฺเตฺ)  สาธุ,  (ตฺุมฺเห่)  สีฆํ  อาเนถุ;  ข้ตฺฺตฺิยา  จฺ  นาม  พหุ่มายา  (หุ่ตฺฺวิา)   

ทาสีธีตฺรื่ํปิ  ปห่ิเณยฺยุํ,  (ตฺุมฺเห่)  ปิตฺรื่า  สทฺธึ  เอกภาชเน  ภุ�ฺชนฺตฺึ  (ธีตฺรื่ํ)  อาเนยฺยาถุาตฺิ  (วิตฺฺวิา)  

เปเสสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ยทิ ผิวิ่า  เอวิํ  (ภาเวิ) ครื่ั้นเม่�อควิามเป็น 

อย่างนั้น  (สนิฺเตฺ) มีอยู่,  สาธุ อ.ดีล่ะ,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาเนิถุ จฺงนํามา  สีฆํ พล่ัน,  

จฺ แตฺ่วิ่า  ขตฺฺตฺิยา  นิาม ช่�อ อ.กษัตฺรื่ิย์ ท.  พฺหุมายา เป็นผู้มีมายามาก  (หุตฺฺวิา) เป็น  

ปุหิเณยฺยุํ พึงส่งไป  ทาสีธีตฺรํปุิ แม้ซึ�งธิดาข้องนางทาสี,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

อาเนิยฺยาถุ พึงนํามา  (ธีตฺรํ) ซึ�งพรื่ะธิดา  ภุญฺชนิฺตฺึ ผู้เสวิยอยู่  เอกภาชเนิ ในภาชนะ

เดียวิกัน  สทฺธึ กับ  ปุิตฺรา ด้วิยพรื่ะบิดา”  อิตฺิ ดังนี้  เปุเสสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ ฯ

 พรื่ะรื่าชาตฺรื่ัสวิ่า “ถุ้า เม่�อเป็นเช่นนั้นไซรื่้ ดีแล่้วิ พวิกท่านจฺงนํามาพล่ัน, แตฺ่วิ่า ธรื่รื่มดาวิ่า 

กษัตฺรื่ิย์ทั้งห่ล่าย เป็นผู้มีมายามาก พึงส่งแม้ธิดาข้องนางทาสีมา, พวิกท่านพึงนํา 

พรื่ะธิดาผู้เสวิยในภาชนะเดียวิกันกับด้วิยพรื่ะบิดามาเถุิด” ทรื่งส่งไปแล่้วิ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ยทิศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  เอวิํ วิิเสสนะ 

ข้อง ภาเวิๆ ล่ักข้ณะใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  สาธุ ล่ิงคัตฺถุะ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน  

อาเนถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สีฆํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาเนถุ,  จฺศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ข้ตฺฺตฺิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิเณยฺยุํๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  พหุ่มายา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพสมานกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิเณยฺยุํ   

อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ทาสีธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิเณยฺยุํ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

อาเนยฺยาถุ  ปิตฺรื่า สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน ภุ�ฺชนฺตฺึ  เอกภาชเน 

วิิสยาธารื่ะใน ภุ�ฺชนฺตฺึๆ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาเนยฺยาถุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๗๒. เตฺ  คนฺตฺฺวิา  “เทวิ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  สทฺธึ  เอกโตฺ  ภุ�ฺชนฺตฺึ  รื่าชา  อิจฺฺฉตฺีตฺิ  อาห่ํสุ ฯ  

 เตฺ  (ทูตฺา)  คนฺตฺฺวิา  “เทวิ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  สทฺธึ  เอกโตฺ  ภุ�ฺชนฺตฺึ  (ธีตฺรื่ํ)  รื่าชา  อิจฺฺฉตฺีตฺิ  อาห่ํสุ ฯ

 เตฺ  (ทูตฺา) อ.ทูตฺ ท. เห่ล่่านั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  อาหํสุ กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เทวิ  

ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อิจฺฺฉตฺิ ย่อมทรื่งปรื่ารื่ถุนา  (ธีตฺรํ)  

ซึ�งพรื่ะธิดา  ภุญฺชนิฺตฺึ ผู้เสวิยอยู่  เอกโตฺ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน  สทฺธึ กับ   

ตฺุมฺเหหิ ด้วิยพรื่ะองค์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกทูตฺเห่ล่่านั้น ไปแล่้วิ กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ พรื่ะรื่าชา ย่อมทรื่ง 

ปรื่ารื่ถุนาพรื่ะธิดาผู้เสวิยโดยควิามเป็นอันเดียวิกันกับพรื่ะองค์”

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ทูตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่- 

กิรื่ิยาใน อาห่ํสุ  “เทวิ อาล่ปนะ  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺุมฺเห่ห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวิายะใน เอกโตฺๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน  

ภุ�ฺชนฺตฺึๆ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อิจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๓. มห่านาโม  “สาธุ  ตฺาตฺาตฺิ  ตฺํ  อล่งฺการื่าเปตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  ภุ�ฺชนกาเล่  ตฺํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา   

ตฺาย  สทฺธึ  เอกโตฺ  ภุ�ฺชนาการื่ํ  ทสฺเสตฺฺวิา  ทูตฺานํ  นิยฺยาเทสิ ฯ  

 มห่านาโม  “สาธุ  ตฺาตฺาตฺิ  (วิตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ)  ตฺํ  (ธีตฺรื่ํ)  อล่งฺการื่าเปตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  ภุ�ฺชนกาเล่   

(ปุคฺคล่ํ)  ตฺํ  (ธีตฺรื่ํ)  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ตฺาย  (ธีตฺรื่า)  สทฺธึ  เอกโตฺ  ภุ�ฺชนาการื่ํ  ทสฺเสตฺฺวิา  ทูตฺานํ  

นิยฺยาเทสิ ฯ

 มหานิาโม อ.เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา แน่ะ 

พ่อ ท.  สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  อลงฺการาเปุตฺฺวิา ให่้ปรื่ะดับ

แล่้วิ  ตฺํ  (ธีตฺรํ) ซึ�งพรื่ะธิดานั้น  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  ปุกฺโกสาเปุตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียก

แล่้วิ  ตฺํ  (ธีตฺรํ) ซึ�งพรื่ะธิดานั้น  ภุญฺชนิกาเล ในกาล่เป็นที�เสวิย  อตฺฺตฺโนิ แห่่งพรื่ะองค์  

ทสฺเสตฺฺวิา ทรื่งแสดงแล่้วิ  ภุญฺชนิาการํ ซึ�งอาการื่ค่ออันเสวิย  เอกโตฺ โดยควิามเป็น

อันเดียวิกัน  สทฺธึ กับ  ตฺาย  (ธีตฺรา) ด้วิยพรื่ะธิดนั้น  นิิยฺยาเทสิ ทรื่งมอบให่้แล่้วิ   

ทูตฺานิํ แก่ทูตฺ ท. ฯ
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 เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม ตฺรื่ัสวิ่า “แน่ะพ่อทั้งห่ล่าย ดีแล่้วิ” ทรื่งรื่ับสั�งให่้บุคคล่ 

ปรื่ะดับพรื่ะธิดานั้น ให่้เรื่ียกพรื่ะธิดานั้น ในเวิล่าเป็นที�เสวิยแห่่งพรื่ะองค์ ทรื่งแสดง

อาการื่ค่ออันเสวิยโดยควิามเป็นอันเดียนวิกันกับพรื่ะธิดานั้น ทรื่งมอบให่้แก่ทูตฺทั้ง

ห่ล่าย

 มห่านาโม สุทธกัตฺตฺาใน นิยฺยาเทสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  สาธุ  

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่งฺการื่าเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน อล่งฺการื่าเปตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อล่งฺการื่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน  

ภุ�ฺชนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา   

ตฺํ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทสฺเสตฺฺวิา  

ตฺาย วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่าๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวิายะใน เอกโตฺๆ ตฺตฺิยา-

วิิเสสนะใน ภุ�ฺชนาการื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิยฺยาเทสิ   

ทูตฺานํ สัมปทานใน นิยฺยาเทสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๔. เตฺ  ตฺํ  อาทาย  สาวิตฺฺถุึ  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  รื่�ฺโ�  อาโรื่เจฺสุํ ฯ  

 เตฺ  (ทูตฺา)  ตฺํ  (ธีตฺรื่ํ)  อาทาย  สาวิตฺฺถุึ  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  รื่�ฺโ�  อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 เตฺ  (ทูตฺา) อ.ทูตฺ ท. เห่ล่่านั้น  อาทาย พาเอาแล่้วิ  ตฺํ  (ธีตฺรํ) ซึ�งพรื่ะธิดานั้น  คนิฺตฺฺวิา  

ไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ สู่เม่องสาวิัตฺถุี  อาโรเจฺสุํ กรื่าบทูล่แล่้วิ  ตฺํ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วิ

นั้น  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา ฯ

 พวิกทูตฺเห่ล่่านั้น พาเอาพรื่ะธิดานั้นไปสู่เม่องสาวิัตฺถุี กรื่าบทูล่ควิามเป็นไปนั้น  

แด่พรื่ะรื่าชา

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ทูตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง  

ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสุํ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อาโรื่เจฺสุํ  รื่�ฺโฃ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๗๕. รื่าชา  ตฺุฏฺ�มานโส  ตฺํ  ป�ฺจฺนฺนํ  อิตฺฺถุีสตฺานํ  เชฏฺ�กํ  กตฺฺวิา  อคฺคมเห่สิฏฺ�าเน  อภิสิ�ฺจฺิ ฯ  

 รื่าชา  ตฺุฏฺ�มานโส  ตฺํ  (ธีตฺรื่ํ)  ป�ฺจฺนฺนํ  อิตฺฺถุีสตฺานํ  เชฏฺ�กํ  กตฺฺวิา  อคฺคมเห่สิฏฺ�าเน  อภิสิ�ฺจฺิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  ตฺุฏฺฅมานิโส ผู้มีพรื่ะทัยยินดีแล่้วิ  กตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ตฺํ  (ธีตฺรํ) ซึ�ง

พรื่ะธิดานั้น  เชฏฺฅกํ ให่้เป็นผู้เจฺรื่ิญที�สุด  อิตฺฺถุีสตฺานิํ กวิ่ารื่้อยแห่่งห่ญิง ท.  ปุญฺจฺนิฺนิํ 

ห่้า  อภิสิญฺจฺิ ทรื่งอภิเษกแล่้วิ  อคฺคมเหสิฏฺฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งพรื่ะอัครื่มเห่สี ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งมีพรื่ะทัยยินดี ทรื่งทําพรื่ะธิดานั้นให่้เป็นห่ัวิห่น้าข้องห่ญิง ๕๐๐ คน  

ทรื่งอภิเษกในตฺําแห่น่งพรื่ะอัครื่มเห่สี

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อภิสิ�ฺจฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุฏฺฅมานโส วิิเสสนะข้อง รื่าชา   

ตฺํ วิิเสสนะข้อง ธีตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  ป�ฺจฺนฺนํ วิิเสสนะข้อง อิตฺฺถุีสตฺานํๆ  

ฉัฏฐีอปาทานใน เชฏฺฅกํๆ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อภิสิ�ฺจฺิ   

อคฺคมเห่สิฏฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน อภิสิ�ฺจฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๖. สา  น  จฺิรื่สฺเสวิ  สุวิณฺณวิณฺณํ  ปุตฺฺตฺํ  วิิชายิ ฯ 

 สา  (วิาสภข้ตฺฺตฺิยา)  น  จฺิรื่สฺเสวิ  สุวิณฺณวิณฺณํ  ปุตฺฺตฺํ  วิิชายิ ฯ

 สา  (วิาสภขตฺฺตฺิยา) อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยานั้น  วิิชายิ ปรื่ะสูตฺิแล่้วิ  ปุุตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะโอรื่ส    

สุวิณฺณวิณฺณํ ผู้มีวิรื่รื่ณะเพียงดังวิรื่รื่ณะแห่่งทอง  นิ  จฺิรสฺเสวิ โดยกาล่ไม่นาน 

นั�นเทียวิ ฯ

 พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยานั้น ปรื่ะสูตฺิพรื่ะโอรื่สผู้มีวิรื่รื่ณะดุจฺทอง โดยกาล่ไม่นานเล่ย

 สา วิิเสสนะข้อง วิาสภข้ตฺฺตฺิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิชายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน จฺิรื่สฺเสวิๆ ฉัฏฐีตฺตฺิยาวิิเสสนะใน วิิชายิ  สุวิณฺณวิณฺณํ วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺตฺํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิชายิ ฯ

 ................................................................................................................................ 

๗๗. อถุสฺส  นามคฺคห่ณทิวิเส  รื่าชา  อยฺยิกาย  สนฺตฺิกํ  เปเสสิ  “สากฺยรื่าชธีตฺา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา   

ปุตฺฺตฺํ  วิิชาตฺา  กิมสฺส  นามํ  กโรื่นฺตฺูตฺิ ฯ  
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 อถุ  อสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  นามคฺคห่ณทิวิเส  รื่าชา  อยฺยิกาย  สนฺตฺิกํ  (สาสนํ)  เปเสสิ  “สากฺยรื่าชธีตฺา   

วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ปุตฺฺตฺํ  วิิชาตฺา,  (สากฺยา)  กึ  อสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  นามํ  กโรื่นฺตฺูตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  นิามคฺคหณทิวิเส ในวิันเป็นที�ถุ่อเอาซึ�งพรื่ะนาม  อสฺส  (ปุุตฺฺตฺสฺส) ข้อง 

พรื่ะโอรื่สนั้น  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  เปุเสสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ  (สาสนิํ) ซึ�งข้่าวิสาส์น  สนิฺตฺิกํ 

สู่สํานัก  อยฺยิกาย ข้องพรื่ะอัยยิกา  (ฃาปุนิเหตฺุกํ) มีอันให่้รืู่้-  อิตฺิ วิ่า  “วิาสภขตฺฺตฺิยา 

อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  สากฺยราชธีตฺา ผู้เป็นพรื่ะธิดาข้องเจฺ้าศากยะ  วิิชาตฺา ปรื่ะสูตฺิ

แล่้วิ  ปุุตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะโอรื่ส,  (สากฺยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  กโรนิฺตฺุ ข้อจฺงกรื่ะทํา  นิามํ  

ซึ�งพรื่ะนาม  อสฺส  (ปุุตฺฺตฺสฺส) ข้องพรื่ะโอรื่สนั้น  กึ อย่างไรื่ ?”  อิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 ทีนั้น ในวิันถุ่อเอาพรื่ะนามข้องพรื่ะโอรื่สนั้น พรื่ะรื่าชา ทรื่งส่งข้่าวิสาส์นไปสู่สํานักข้อง 

พรื่ะอัยยิกา มีอันให่้รืู่้วิ่า “พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา ผู้เป็นพรื่ะธิดาข้องเจฺ้าศากยะ ปรื่ะสูตฺิ

พรื่ะโอรื่ส, ข้อเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย จฺงตฺั้งพรื่ะนามข้องพรื่ะโอรื่สนั้นอย่างไรื่ ?” ดังนี้เป็น

เห่ตฺุ 

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺส วิิเสสนะข้อง  

ปุตฺฺตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นามคฺคห่ณทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน เปเสสิ  อยฺยิกาย สามี- 

สัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสสิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ   

“สากฺยรื่าชธีตฺา วิิเสสนะข้อง วิาสภข้ตฺฺตฺิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ปุตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิชาตฺา,  สากฺยา สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่นฺตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  อสฺส วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กโรื่นฺตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๘. ตฺํ  ปน  สาสนํ  คเห่ตฺฺวิา  คโตฺ  อมจฺฺโจฺ  โถุกํ  พธิรื่ธาตฺุโก ฯ  

 ตฺํ  ปน  สาสนํ  คเห่ตฺฺวิา  คโตฺ  อมจฺฺโจฺ  โถุกํ  พธิรื่ธาตฺุโก  (โห่ตฺิ) ฯ

 ปุนิ ส่วินวิ่า  อมจฺฺโจฺ อ.อํามาตฺย์  ตฺํ  สาสนิํ  คเหตฺฺวิา  คโตฺ ผู้ รื่ับ ซึ�งข้่าวิสาส์นนั้น  

ไปแล่้วิ  พฺธิรธาตฺุโก เป็นผู้มีธาตฺุแห่่งคนห่นวิก  โถุกํ ห่น่อยห่นึ�ง  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ส่วินวิ่า อํามาตฺย์ผู้รื่ับข้่าวิสาส์นนั้นไปแล่้วิ เป็นผู้มีธาตฺุแห่่งผู้ห่นวิกนิดห่น่อย
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 ปนศัพท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ  คโตฺ วิิเสสนะข้อง อมจฺฺโจฺๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง สาสนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คโตฺ  

โถุกํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน พธิรื่ธาตฺุโกๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๙. โส  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อยฺยิกาย  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 โส  (อมจฺฺโจฺ)  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อยฺยิกาย  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 โส  (อมจฺฺโจฺ) อ.อํามาตฺย์นั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  อาโรเจฺสิ กรื่าบทูล่แล่้วิ  อยฺยิกาย  

แก่พรื่ะอัยยิกา  รญฺโฃ ข้องพรื่ะรื่าชา ฯ

 อํามาตฺย์นั้น ไปกรื่าบทูล่แก่พรื่ะอัยยิกา ข้องพรื่ะรื่าชา

 โส วิิเสสนะข้อง อมจฺฺโจฺๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสิ  รื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน อยฺยิกายๆ สัมปทานใน  

อาโรื่เจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๐. สา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  สุตฺฺวิา  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ปุตฺฺตฺํ  อวิิชายิตฺฺวิาปิ  สพฺพํ  ธนํ  อภิภวิิ,  อิทานิ   

ปน  รื่�ฺโ�  อตฺิวิิย  วิลฺ่ล่ภา  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (อยฺยิกา)  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  สุตฺฺวิา  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ปุตฺฺตฺํ  อวิิชายิตฺฺวิาปิ  สพฺพํ  ธนํ  อภิภวิิ,   

(วิาสภข้ตฺฺตฺิยา)  อิทานิ  ปน  รื่�ฺโ�  อตฺิวิิย  วิลฺ่ล่ภา  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (อยฺยิกา) อ.พรื่ะอัยยิกานั้น  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วินั้น   

อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “วิาสภขตฺฺตฺิยา อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  อวิิชายิตฺฺวิาปุิ แม้ไม่

ปรื่ะสูตฺิแล่้วิ  ปุุตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะโอรื่ส  อภิภวิิ ทรื่งครื่อบงําแล่้วิ  ธนิํ ซึ�งทรื่ัพย์  สพฺฺพฺํ ทั้งปวิง,  

ปุนิ ก็  อิทานิิ ในกาล่นี้  (วิาสภขตฺฺตฺิยา) อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  วิลฺลภา เป็นผู้คุ้น

เคย  อตฺิวิิย เกินเปรื่ียบ  รญฺโฃ ข้องพรื่ะรื่าชา  ภวิิสฺสตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะอัยยิกานั้น ทรื่งสดับควิามเป็นไปนั้น ตฺรื่ัสวิ่า “พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา แม้ไม่ปรื่ะสูตฺิ 

พรื่ะโอรื่ส ก็ทรื่งครื่อบงําทรื่ัพย์ทั้งห่มด, ก็ ในบัดนี้ พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา จฺักเป็นผู้คุ้น

เคยอย่างยิ�ง ข้องพรื่ะรื่าชา”
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 สา วิเิสสนะข้อง อยยฺกิาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺ ํวิเิสสนะข้อง ปวิตฺฺตฺึๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน อภิภวิิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อวิิชายิตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

อวิิชายิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อภิภวิิ  สพฺพํ วิิเสสนะข้อง ธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อภิภวิิ,  

ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน ภวิิสฺสตฺิ  รื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน วิลฺ่ล่ภา  อตฺิวิิย  

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิลฺ่ล่ภาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๑. พธิรื่ามจฺฺโจฺ  “วิลฺ่ล่ภาตฺิ  วิจฺนํ  ทุสฺสุตฺํ  สุตฺฺวิา  “วิิฑููฑูโภตฺิ  สลฺ่ล่กฺเข้ตฺฺวิา  รื่าชานํ  อุปคนฺตฺฺวิา   

“เทวิ  กุมารื่สฺส  ‘วิิฑููฑูโภตฺิ  นามํ  กโรื่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 พธิรื่ามจฺฺโจฺ  “วิลฺ่ล่ภาตฺิ  วิจฺนํ  ทุสฺสุตฺํ  สุตฺฺวิา  “วิิฑููฑูโภตฺิ  สลฺ่ล่กฺเข้ตฺฺวิา  รื่าชานํ  อุปคนฺตฺฺวิา   

“(ตฺุมฺเห่)  เทวิ  กุมารื่สฺส  ‘วิิฑููฑูโภตฺิ  (วิจฺนํ)  นามํ  กโรื่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 พฺธิรามจฺฺโจฺ อ.อํามาตฺย์ผู้ห่นวิก  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  วิจฺนิํ ซึ�งคํา  อิตฺิ วิ่า  “วิลฺลภา อ.วิัล่ล่ภา”   

อิตฺิ ดังนี้  ทุสฺสุตฺํ ฟังแล่้วิชั�วิ  สลฺลกฺเขตฺฺวิา กําห่นดแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “วิิฑููฑูโภ อ.วิิฑููฑูภะ”  

อิตฺิ ดังนี้  อุปุคนิฺตฺฺวิา เข้้าไปเฝ้าแล่้วิ  ราชานิํ ซึ�งพรื่ะรื่าชา  อาห กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ 

วิ่า  “เทวิ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  กโรถุ ข้อจฺงกรื่ะทํา  (วิจฺนิํ) 

ซึ�งคํา  อิตฺิ วิ่า  ‘วิิฑููฑูโภ อ.วิิฑููฑูภะ’  อิตฺิ ดังนี้  นิามํ ให่้เป็นพรื่ะนาม  กุมารสฺส  

ข้องพรื่ะกุมารื่เถุิด”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 อํามาตฺย์ผู้ห่นวิก ฟังคําวิ่า “วิัล่ล่ภา” ดังนี้ ฟังไม่ดี กําห่นดวิ่า “วิิฑููฑูภะ” ดังนี้ เข้้าไปเฝ้า 

พรื่ะรื่าชา กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ ข้อพรื่ะองค์จฺงตฺั้งคําวิ่า “วิิฑููฑูภะ” 

ให่้เป็นพรื่ะนามข้องพรื่ะกุมารื่เถุิด”

 พธิรื่ามจฺฺโจฺ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “วิลฺ่ล่ภา ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์  

สรืู่ปะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิา  ทุสฺสุตฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน สลฺ่ล่กฺเข้ตฺฺวิา  “วิิฑููฑูโภ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สลฺ่ล่กฺเข้ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน อุปคนฺตฺฺวิา  รื่าชานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “เทวิ 

อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กุมารื่สฺส สามีสัมพันธะ
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ใน นามํ  ‘วิิฑููฑูโภ ล่ิงคัตฺถุะ’  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ถุ  นามํ  

วิิกตฺิกัมมะใน กโรื่ถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๒. รื่าชา  “โปรื่าณกํ  โน  กุล่สนฺตฺกํ  นามํ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “วิิฑููฑูโภตฺิ  นามํ  อกาสิ ฯ  

 รื่าชา  “(อิทํ  วิจฺนํ)  โปรื่าณกํ  โน  กุล่สนฺตฺกํ  นามํ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  (ตฺสฺส  กุมารื่สฺส)   

“วิิฑููฑูโภตฺิ  (วิจฺนํ)  นามํ  อกาสิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(อิทํ  วิจฺนิํ) อ.คํานี้  นิามํ เป็นช่�อ   

กุลสนิฺตฺกํ อันเป็นข้องมีอยู่แห่่งตฺรื่ะกูล่  โนิ ข้องเรื่า ท.  โปุราณกํ อันมีในก่อน   

ภวิิสฺสตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  อกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  (วิจฺนิํ) ซึ�งคํา  อิตฺิ วิ่า  “วิิฑููฑูโภ 

อ.วิิฑููฑูภะ”  อิตฺิ ดังนี้  นิามํ ให่้เป็นพรื่ะนาม  (ตฺสฺส  กุมารสฺส) ข้องพรื่ะกุมารื่นั้น ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งดํารื่ิวิ่า “คํานี้ จฺักเป็นช่�ออันเป็นข้องมีอยู่แห่่งตฺรื่ะกูล่ข้องพวิกเรื่า อันมี 

ในก่อน” ดังนี้ ได้ทรื่งตฺั้งพรื่ะนามให่้พรื่ะกุมารื่นั้นวิ่า “วิิฑููฑูภะ”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อิทํ วิิเสสนะข้อง วิจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ภวิิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โปรื่าณกํ ก็ดี  กุล่สนฺตฺกํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง นามํ   

โน สามีสัมพันธะใน กุล่สนฺตฺกํ  นามํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อกาสิ  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง กุมารื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

นามํ  “วิิฑููฑูโภ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ  นามํ วิิกตฺิ-

กัมมะใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๓. อถุสฺส  ทห่รื่กาเล่เยวิ  รื่าชา  “สตฺฺถุุ  ปิยํ  กโรื่มีตฺิ  เสนาปตฺิฏฺ�านํ  อทาสิ ฯ  

 อถุ  อสฺส  (กุมารื่สฺส  ตฺสฺส  กุมารื่สฺส)  ทห่รื่กาเล่  เอวิ  รื่าชา  “(อห่ํ)  สตฺฺถุุ  ปิยํ  กโรื่มีตฺิ   

(จฺินฺตฺเนน)  เสนาปตฺิฏฺ�านํ  อทาสิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อทาสิ ได้พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  เสนิาปุตฺิฏฺฅานิํ ซึ�งตฺําแห่น่ง 

แห่่งเสนาบดี  อสฺส  (กุมารสฺส) แก่พรื่ะกุมารื่นั้น  (ตฺสฺส  กุมารสฺส)  ทหรกาเล  เอวิ 

ในกาล่ แห่่งพรื่ะกุมารื่นั้น ทรื่งพรื่ะเยาวิ์นั�นเทียวิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันทรื่งดํารื่ิ  อิตฺิ วิ่า  

“(อหํ) อ.เรื่า  กโรมิ จฺะกรื่ะทํา  ปุิยํ ให่้เป็นที�รื่ัก  สตฺฺถุุ ข้องพรื่ะศาสดา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ทีนั้น พรื่ะรื่าชา ได้พรื่ะรื่าชทานตฺําแห่น่งเสนาบดี แก่พรื่ะกุมารื่นั้น ในเวิล่าที�ยังทรื่ง 

พรื่ะเยาวิ์นั�นแห่ล่ะ ด้วิยทรื่งดํารื่ิวิ่า “เรื่าจฺะทําให่้เป็นที�รื่ักข้องพรื่ะศาสดา”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺส วิิเสสนะข้อง  

กุมารื่สฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง กุมารื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทห่รื่กาเล่  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ทห่รื่กาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อทาสิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่มิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน ปิยํๆ วิิกตฺิกัมมะใน กโรื่มิ”  อิตฺิศัพท์  

สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน อทาสิ  เสนาปตฺิฏฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๔. โส  กุมารื่ปรื่ิห่าเรื่น  วิฑฺูฒนฺโตฺ  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่  อ�ฺเ�สํ  กุมารื่านํ  มาตฺามห่กุล่โตฺ   

ห่ตฺฺถุิรืู่ปกอสฺสรืู่ปกาทีนิ  อาห่รื่ิยมานานิ  ทิสฺวิา  มาตฺรื่ํ  ปุจฺฺฉิ  “อมฺม  อ�ฺเ�สํ   

มาตฺามห่กุล่โตฺ  ปณฺณากาโรื่  อาห่รื่ิยตฺิ,  มยฺห่ํ  โกจฺิ  กิ�ฺจฺิ  น  เปเสตฺิ;  กึ  ตฺฺวิํ   

นิมฺมาตฺาปิตฺิกาตฺิ ฯ  

 โส  (กุมาโรื่)  กุมารื่ปรื่ิห่าเรื่น  วิฑฺูฒนฺโตฺ  (ปุคฺคเล่น  อตฺฺตฺโน)  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่  อ�ฺเ�สํ  กุมารื่านํ   

มาตฺามห่กุล่โตฺ  ห่ตฺฺถุิรืู่ปกอสฺสรืู่ปกาทีนิ  อาห่รื่ิยมานานิ  (รืู่ปกานิ)  ทิสฺวิา  มาตฺรื่ํ  ปุจฺฺฉิ  “อมฺม   

(ปุคฺคเล่น)  อ�ฺเ�สํ  (กุมารื่านํ)  มาตฺามห่กุล่โตฺ  ปณฺณากาโรื่  อาห่รื่ิยตฺิ,  มยฺห่ํ  โกจฺิ  กิ�ฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ)  

น  เปเสตฺิ;  กึ  ตฺฺวิํ  นิมฺมาตฺาปิตฺิกา  (อสิ)”  อิตฺิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่นั้น  วิฑฺูฒนิฺโตฺ ทรื่งเตฺิบโตฺอยู่  กุมารปุริหาเรนิ ด้วิย 

เครื่่�องบรื่ิห่ารื่แห่่งกุมารื่  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  (รูปุกานิิ) ซึ�งตฺุ๊กตฺา ท.  หตฺฺถุิรูปุกอสฺส-

รูปุกาทีนิิ มีตฺุ๊กตฺาแห่่งช้างแล่ะตฺุ๊กตฺาแห่่งม้าเป็นตฺ้น  (ปุุคฺคเลนิ)  อาหริยมานิานิิ อัน

อันบุคคล่ นํามาอยู่  มาตฺามหกุลโตฺ จฺากตฺรื่ะกูล่แห่่งยาย  อญฺเฃสํ  กุมารานิํ เพ่�อ

กุมารื่ ท. เห่ล่่าอ่�น  (อตฺฺตฺโนิ)  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล ในกาล่ แห่่งพรื่ะองค์ มีพรื่ะชันษาเจฺ็ด  

ปุุจฺฺฉิ ทูล่ถุามแล่้วิ  มาตฺรํ ซึ�งพรื่ะมารื่ดา  อิตฺิ วิ่า  “อมฺม ข้้าแตฺ่เสด็จฺแม่  ปุณฺณากาโร 

อ.เครื่่�องบรื่รื่ณาการื่  (ปุุคฺคเลนิ) อันบุคคล่  อาหริยตฺิ ย่อมนํามา  มาตฺามหกุลโตฺ 

จฺากตฺรื่ะกูล่ยาย  อญฺเฃสํ  (กุมารานิํ) เพ่�อกุมารื่ ท. เห่ล่่าอ่�น,  โกจฺิ อ.ใครื่ๆ  นิ  เปุเสตฺิ 

ย่อมไม่ส่งมา  กิญฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุอะไรื่ๆ  มยฺหํ แก่ห่ม่อมฉัน,  ตฺฺวิํ อ.พรื่ะองค์   

นิิมฺมาตฺาปุิตฺิกา เป็นผู้ไม่มีมารื่ดาแล่ะบิดา  (อสิ) ย่อมเป็น  กึ ห่รื่่อ ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 พรื่ะกุมารื่นัน้ ทรื่งเตฺบิโตฺด้วิยเครื่่�องบรื่หิ่ารื่ข้องกุมารื่ เห็่นตฺุก๊ตฺาช้างแล่ะตฺุ๊กตฺาม้าเป็นตฺ้น ที�เข้า



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 117

นํามาจฺากตฺรื่ะกูล่ยาย เพ่�อพรื่ะกุมารื่เห่ล่่าอ่�น ในเวิล่าที�พรื่ะองค์มีพรื่ะชันษา ๗ จฺึงทูล่

ถุามพรื่ะมารื่ดาวิ่า “เสด็จฺแม่ เครื่่�องบรื่รื่ณาการื่ ที�บุคคล่นํามาจฺากตฺรื่ะกูล่ยาย เพ่�อพรื่ะ

กุมารื่เห่ล่่าอ่�น, ใครื่ๆ ไม่ส่งวิัตฺถุุอะไรื่ๆ แก่ห่ม่อมฉันเล่ย, พรื่ะองค์ เป็นผู้ไม่มีมารื่ดา

บิดาเล่ยห่รื่่อ ?”

 โส วิิเสสนะข้อง กุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กุมารื่ปรื่ิห่าเรื่น  

กรื่ณะใน วิฑฺูฒนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กุมาโรื่  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

อาห่รื่ิยมานานิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ทิสฺวิา  อ�ฺเฃสํ 

วิิเสสนะข้อง กุมารื่านํๆ สัมปทานใน อาห่รื่ิยมานานิ  มาตฺามห่กุล่โตฺ อปาทานใน  

อาห่รื่ิยมานานิ  ห่ตฺฺถุิรืู่ปกอสฺสรืู่ปกาทีนิ วิิเสสนะข้อง รืู่ปกานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  

อาห่รื่ิยมานานิ วิิเสสนะข้อง รืู่ปกานิ  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิ  มาตฺรื่ํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “อมฺม อาล่ปนะ  ปณฺณากาโรื่ วิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่ิยตฺิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัมมวิาจฺก  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อาห่รื่ิยตฺิ  อ�ฺเฃสํ วิิเสสนะข้อง กุมารื่านํๆ 

สัมปทานใน อาห่รื่ิยตฺิ  มาตฺามห่กุล่โตฺ อปาทานใน อาห่รื่ิยตฺิ,  โกจฺิ สุทธกัตฺตฺาใน  

เปเสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน เปเสตฺิ  กิ�ฺจฺิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เปเสตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  นิมฺมาตฺาปิตฺิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

ปุจฺฺฉิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๘๕. อถุ  นํ  สา  “ตฺาตฺ  ตฺวิ  สกฺยรื่าชาโน  มาตฺามห่า,  ทูเรื่  ปน  วิสนฺตฺิ,  เตฺน  เตฺ  น  กิ�ฺจฺิ   

เปเสนฺตฺีตฺิ  วิ�ฺเจฺสิ ฯ

 อถุ  นํ  (กุมารื่ํ)  สา  (วิาสภข้ตฺฺตฺิยา)  “ตฺาตฺ  ตฺวิ  สกฺยรื่าชาโน  มาตฺามห่า  (โห่นฺตฺิ),  (เตฺ  สกฺยรื่าชาโน)   

ทูเรื่  ปน  วิสนฺตฺิ,  เตฺน  เตฺ  (สกฺยรื่าชาโน)  น  กิ�ฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ)  เปเสนฺตฺีตฺิ  วิ�ฺเจฺสิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  สา  (วิาสภขตฺฺตฺิยา) อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยานั้น  วิญฺเจฺสิ ทรื่งล่วิงแล่้วิ   

นิํ  (กุมารํ) ซึ�งพรื่ะกุมารื่นั้น  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  สกฺยราชาโนิ อ.เจฺ้าศากยะ ท.  

มาตฺามหา เป็นยาย  ตฺวิ ข้องเจฺ้า  (โหนิฺตฺิ) ย่อมเป็น,  ปุนิ แตฺ่วิ่า  (เตฺ  สกฺยราชาโนิ) 

อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  วิสนิฺตฺิ ย่อมอยู่  ทูเร ในที�ไกล่,  เตฺนิ เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  เตฺ  

(สกฺยราชาโนิ) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  นิ  เปุเสนิฺตฺิ ย่อมไม่ส่งไป  กิญฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ)  
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ซึ�งวิัตฺถุุ อะไรื่ๆ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทนีัน้ พรื่ะนางวิาสภขั้ตฺติฺยานัน้ ทรื่งล่วิงพรื่ะกุมารื่นัน้ว่ิา “พ่อ เจฺ้าศากยะทัง้ห่ล่าย เป็นยาย 

ข้องเจฺ้า, แตฺ่วิ่า เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่ายเห่ล่่านั้น อยู่ในที�ไกล่, เพรื่าะฉะนั้น เจฺ้าศากยะเห่ล่่า

นั้น จฺึงไม่ส่งอะไรื่ๆ มา”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี สา วิิเสสนะข้อง วิาสภข้ตฺฺตฺิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิ�ฺเจฺสิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะข้อง กุมารื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิ�ฺเจฺสิ  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  สกฺย- 

รื่าชาโน สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน  

มาตฺามห่าๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  เตฺ วิิเสสนะข้อง สกฺยรื่าชา

โนๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทูเรื่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิ,  เตฺน  

เห่ตฺวิัตฺถุะ  เตฺ วิิเสสนะข้อง สกฺยรื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เปเสนฺตฺิ  กิ�ฺจฺิ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

เปเสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิ�ฺเจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๖. ปุน  โสฬสวิสฺสิกกาเล่  “อมฺม  มาตฺามห่กุล่ํ  ปสฺสิตฺุกาโมมฺห่ีตฺิ  วิตฺฺวิา  “อล่ํ  ตฺาตฺ,  กึ   

ตฺตฺฺถุ  คนฺตฺฺวิา  กรื่ิสฺสสีตฺิ  วิารื่ิยมาโนปิ  ปุนปฺปุนํ  ยาจฺิ ฯ  

 (กุมาโรื่  อตฺฺตฺโน)  ปุน  โสฬสวิสฺสิกกาเล่  “(อห่ํ)  อมฺม  มาตฺามห่กุล่ํ  ปสฺสิตฺุกาโม  อมฺห่ีตฺิ  วิตฺฺวิา   

“อล่ํ  ตฺาตฺ,  (ตฺฺวิํ)  กึ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  คนฺตฺฺวิา  กรื่ิสฺสสีตฺิ  (มาตฺรื่า)  วิารื่ิยมาโนปิ  ปุนปฺปุนํ  ยาจฺิ ฯ

 (กุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่  วิตฺฺวิา ทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อมฺม ข้้าแตฺ่เสด็จฺแม่  (อหํ) อ.ห่ม่อมฉัน   

ปุสฺสิตฺุกาโม เป็นผู้ใครื่่เพ่�ออันเห่็น  มาตฺามหกุลํ ซึ�งตฺรื่ะกูล่แห่่งยาย  อมฺหิ ย่อมเป็น”  

อิตฺิ ดังนี้  (อตฺฺตฺโนิ)  โสฬูสวิสฺสิกกาเล ในกาล่ แห่่งพรื่ะองค์ มีชันษาสิบห่ก  ปุุนิ อีก  

(มาตฺรา)  วิาริยมาโนิปุิ แม้ผู้อันพรื่ะมารื่ดา ทรื่งห่้ามอยู่  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  อลํ 

อ.อย่าเล่ย,  (ตฺฺวิํ) อ.เจฺ้า  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ) ในที�นั้น  กริสฺสสิ จฺักกรื่ะทํา  

กึ ซึ�งอะไรื่”  อิตฺิ ดังี้  ยาจฺิ ทูล่วิิงวิอนแล่้วิ  ปุุนิปฺุปุุนิํ บ่อยๆ ฯ

 พรื่ะกุมารื่ทูล่วิ่า “เสด็จฺแม่ ห่ม่อมฉันมีควิามปรื่ะสงค์จฺะเห่็นตฺรื่ะกูล่ยาย” ในเวิล่าที�มี 

พรื่ะชันษา ๑๖ อีก แม้ถุูกพรื่ะมารื่ดาทรื่งห่้ามวิ่า “อย่าเล่ย พ่อ, เจฺ้าไปที�นั้นแล่้วิ จฺักทํา

อะไรื่” ก็ทูล่วิิงวิอนบ่อยๆ
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 กุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ยาจฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิตฺฺวิา   

อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน โสฬสวิสฺสิกกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วิตฺฺวิา  “อมฺม อาล่ปนะ  อห่ํ 

สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาตฺามห่กุล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสิตฺุกาโมๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิารื่ิยมาโน  “ตฺาตฺ 

อาล่ปนะ  อล่ํ ปฏิเสธล่ิงคัตฺถุะ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

กึ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิสฺสสิ  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน กรื่ิสฺสสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิารื่ิยมาโน  มาตฺรื่า อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

วิารื่ิยมาโน  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิารื่ิยมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กุมาโรื่   

ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ยาจฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๗. อถุสฺส  มาตฺา  “เตฺนห่ิ  คจฺฺฉาตฺิ  สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ  

 อถุ  อสฺส  (กุมารื่สฺส)  มาตฺา  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  คจฺฺฉาตฺิ  สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  มาตฺา อ.พรื่ะมารื่ดา  อสฺส  (กุมารสฺส) ข้องพรื่ะกุมารื่นั้น  สมฺปุฏิจฺฺฉิ  

ทรื่งรื่ับพรื่้อมแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ) อ.เจฺ้า  คจฺฺฉ จฺงไปเถุิด”  อิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พรื่ะมารื่ดาข้องพรื่ะกุมารื่นั้น ทรื่งรื่ับวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น เจฺ้าจฺงไปเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  มาตฺา สุทธกัตฺตฺาใน สมฺปฏิจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺส วิิเสสนะ 

ข้อง กุมารื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตฺา  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๘. โส  ปิตฺุ  อาโรื่เจฺตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น  นิกฺข้มิ ฯ  

 โส  (กุมาโรื่)  ปิตฺุ  อาโรื่เจฺตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น  นิกฺข้มิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่นั้น  อาโรเจฺตฺฺวิา กรื่าบทูล่แล่้วิ  ปุิตฺุ แก่พรื่ะบิดา  นิิกฺขมิ  

เสด็จฺออกไปแล่้วิ  ปุริวิาเรนิ กับด้วิยบรื่ิวิารื่  มหนิฺเตฺนิ ห่มู่ให่ญ่ ฯ

 พรื่ะกุมารื่นั้น กรื่าบทูล่แก่พรื่ะบิดา เสด็จฺออกไปพรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ห่มู่ให่ญ่
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 โส วิิเสสนะข้อง กุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺข้มิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปิตฺุ สัมปทาน 

ใน อาโรื่เจฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิ  มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง ปรื่ิวิาเรื่นๆ สห่ัตฺถุ-

ตฺตฺิยาเข้้ากับ นิกฺข้มิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๙. วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ปุเรื่ตฺรื่เมวิ  ปณฺณํ   เปเสสิ  “อห่ํ  อิธ  สุข้ํ  วิสามิ,  มาสฺส  กิ�ฺจฺิ  สามิโน   

อนฺตฺรื่ํ  ทสฺสยึสูตฺิ ฯ

  

 วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ปุเรื่ตฺรื่ํ  เอวิ  ปณฺณํ   เปเสสิ  “อห่ํ  อิธ  (ฅาเน)  สุข้ํ  วิสามิ,  (ฃาตฺกา)  มา  อสฺส   

(กุมารื่สฺส)  กิ�ฺจฺิ  สามิโน  อนฺตฺรื่ํ  ทสฺสยึสูตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 วิาสภขตฺฺตฺิยา อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  เปุเสสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ  ปุณฺณํ ซึ�งห่นังส่อ   

ปุุเรตฺรํ  เอวิ ก่อนกวิ่านั�นเทียวิ  (ฃาปุนิเหตฺุกํ) มีอันให่้รืู่้-  อิตฺิ วิา  “อหํ อ.ห่ม่อมฉัน  

วิสามิ ย่อมอยู่  อิธ  (ฅาเนิ) ในที�นี้  สุขํ สบาย,  (ฃาตฺกา) อ.พรื่ะญาตฺิ ท.  มา   

ทสฺสยึสุ อย่าทรื่งแสดงแล่้วิ  อนิฺตฺรํ ซึ�งโทษ  สามิโนิ ข้องพรื่ะสวิามี  กิญฺจฺิ อะไรื่ๆ  

อสฺส  (กุมารสฺส) แก่พรื่ะกุมารื่นั้น”  อิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา ทรื่งส่งห่นังส่อไปก่อนทีเดียวิ มีอันให่้รืู่้วิ่า “ห่ม่อมฉันอยู่ในที�นี้  

สบาย, พรื่ะญาตฺิทั้งห่ล่าย อย่าทรื่งแสดงโทษอะไรื่ๆ ข้องพรื่ะสวิามี แก่พรื่ะกุมารื่” ดังนี้ 

เป็นเห่ตฺุ

 วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ  

ปุเรื่ตฺรื่ํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ  ปณฺณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

วิสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิธ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสามิ  สุข้ํ กิรื่ิยา-

วิิเสสนะใน วิสามิ,  ฃาตฺกา สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ 

ปฏิเสธะใน ทสฺสยึสุ  อสฺส วิิเสสนะข้อง กุมารื่สฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสยึสุ  กิ�ฺจฺิ วิิเสสนะ

ข้อง อนฺตฺรื่ํ  สามิโน สามีสัมพันธะใน อนฺตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสยึสุ”  อิตฺิศัพท์  

สรืู่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๙๐. สากิยา  วิิฑููฑูภสฺสาคมนํ  �ตฺฺวิา  “วินฺทิตฺุํ  น  สกฺกาตฺิ  ตฺสฺส  ทห่รื่ทห่เรื่  กุมาเรื่  ชนปทํ   

ปห่ิณิตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ  กปิล่ปุรื่ํ  สมฺปตฺฺเตฺ,  สณฺ�าคาเรื่  สนฺนิปตฺึสุ ฯ  

 สากิยา  วิิฑููฑูภสฺส  อาคมนํ  �ตฺฺวิา  “(อมฺเห่ห่ิ)  วินฺทิตฺุํ  น  สกฺกาตฺิ  (มนฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺสฺส  (วิิฑููฑูภสฺส)  

ทห่รื่ทห่เรื่  กุมาเรื่  ชนปทํ  ปห่ิณิตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ  (วิิฑููฑูเภ)  กปิล่ปุรื่ํ  สมฺปตฺฺเตฺ,  สณฺ�าคาเรื่   

สนฺนิปตฺึสุ ฯ

 สากิยา อ.เจฺ้าศากยะ ท.  ฃตฺฺวิา รืู่้แล่้วิ  อาคมนิํ ซึ�งการื่เสด็จฺมา  วิิฑููฑูภสฺส แห่่ง 

พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ  (มนิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งปรื่ึกษากันแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(อมฺเหหิ) 

อันเรื่า ท.  นิ  สกฺกา ไม่อาจฺ  วินิฺทิตฺุํ เพ่�ออันไห่วิ้”  อิตฺิ ดังนี้  ปุหิณิตฺฺวิา ทรื่งส่งไปแล่้วิ  

กุมาเร ซึ�งพรื่ะกุมารื่ ท.  ทหรทหเร ผู้ทรื่งพรื่ะเยาวิ์แล่ะทรื่งพรื่ะเยาวิ์  ตฺสฺส  (วิิฑููฑูภสฺส) 

กวิ่าพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะนั้น  ชนิปุทํ สู่ชนบท,  ตฺสฺมึ  (วิิฑููฑูเภ) ครื่ั้นเม่�อ 

พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะนั้น  สมฺปุตฺฺเตฺ เสด็จฺถุึงพรื่้อมแล่้วิ  กปุิลปุุรํ ซึ�งเม่อง 

ช่�อวิ่ากบิล่พัสดุ์,  สนิฺนิิปุตฺึสุ ปรื่ะชุมกันแล่้วิ  สณฺฅาคาเร ในท้องพรื่ะโรื่ง ฯ

  เจฺ้าศากยะท้ังห่ล่าย รืู่ก้ารื่เสด็จฺมาข้องพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามว่ิาวิฑิูฑููภะ ทรื่งปรื่กึษากันว่ิา “พวิก

เรื่าไม่อาจฺเพ่�อจฺะไห่วิ้ได้” ดังนี้ ทรื่งส่งพรื่ะกุมารื่ทั้งห่ล่ายที�ห่นุ่มๆ กวิ่าพรื่ะกุมารื่

พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะนั้น ไปสู่ชนบท, เม่�อพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะนั้น เสด็จฺถุึง

เม่องกบิล่พัสดุ์, ก็ปรื่ะชุมกันที�ท้องพรื่ะโรื่ง

 สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน สนฺนิปตฺึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิฑููฑูภสฺส สามีสัมพันธะใน  

อาคมนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มนฺเตฺตฺฺวิา  “อมฺเห่ห่ิ อนภิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภาวิวิาจฺก  วินฺทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน มนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณิตฺฺวิา  ตฺสฺส 

วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูภสฺสๆ ฉัฏฐีอปาทานใน ทห่รื่ทห่เรื่ๆ วิิเสสนะข้อง กุมาเรื่ๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ปห่ิณิตฺฺวิา  ชนปทํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปห่ิณิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

สนฺนิปตฺึสุ,  ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูเภๆ ล่ักข้ณะใน สมฺปตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  กปิล่ปุรื่ํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน สมฺปตฺฺเตฺ,  สณฺฅาคาเรื่ วิิสยาธารื่ะใน สนฺนิปตฺึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๙๑. กุมาโรื่  ตฺตฺฺถุ  คนฺตฺฺวิา  อฏฺ�าสิ ฯ  

 กุมาโรื่  ตฺตฺฺถุ  (สณฺฅาคาเรื่)  คนฺตฺฺวิา  อฏฺ�าสิ ฯ

 กุมาโร อ.พรื่ะกุมารื่  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (สณฺฅาคาเร) ในท้องพรื่ะโรื่งนั้น   

อฏฺฅาสิ ได้ปรื่ะทับย่นแล่้วิ ฯ

 พรื่ะกุมารื่ เสด็จฺไปในท้องพรื่ะโรื่ง ได้ปรื่ะทับย่นอยู่แล่้วิ

 กุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฅาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง สณฺฅาคาเรื่  

วิิสยาธารื่ะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฅาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๒. อถุ  นํ  “อยนฺเตฺ  ตฺาตฺ  มาตฺามโห่,  อยํ  มาตฺุโล่ตฺิ  วิทึสุ ฯ  

 อถุ  นํ  (กุมารื่ํ  สกฺกา)  “อยํ  (สกฺโก)  เตฺ  ตฺาตฺ  มาตฺามโห่  (โห่ตฺิ),  อยํ  (สกฺโก)  มาตฺุโล่  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ   

วิทึสุ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  (สกฺกา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  วิทึสุ ตฺรื่ัสแล่้วิ  นิํ  (กุมารํ) กะพรื่ะกุมารื่นั้น  อิตฺิ วิ่า  

“ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  อยํ  (สกฺโก) อ.เจฺ้าศากยะนี้  มาตฺามโห เป็นพรื่ะเจฺ้าตฺา  เตฺ ข้องเจฺ้า  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น,  อยํ  (สกฺโก) อ.เจฺ้าศากยะนี้  มาตฺุโล เป็นพรื่ะเจฺ้าลุ่ง  เตฺ ข้องเจฺ้า  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ตฺรื่ัสกะพรื่ะกุมารื่นั้นวิ่า “พ่อ  ผู้นี้ เป็นพรื่ะเจฺ้าตฺาข้องเจฺ้า ผู้นี้  

เป็นพรื่ะเจฺ้าลุ่งข้องเจฺ้า”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี สกฺกา สุทธกัตฺตฺาใน วิทึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะข้อง กุมารื่ํๆ  

อกถุิตฺกัมมะใน วิทึสุ  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  อยํ วิิเสสนะข้อง สกฺโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สามีสัมพันธะใน  มาตฺามโห่ๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อยํ  

วิิเสสนะข้อง สกฺโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาตฺุโล่ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๓. โส  สพฺเพ  วินฺทมาโน  วิิจฺรื่ิตฺฺวิา  เอกํปิ  อตฺฺตฺานํ  วินฺทนฺตฺํ  อทิสฺวิา  “กินฺนุ  โข้  มํ   

วินฺทนฺตฺา  นตฺฺถุีตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  
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 โส  (กุมาโรื่)  สพฺเพ  (สกฺเก)  วินฺทมาโน  วิิจฺรื่ิตฺฺวิา  เอกํปิ  อตฺฺตฺานํ  วินฺทนฺตฺํ  (สกฺกํ)  อทิสฺวิา   

“(สกฺกา)  กินฺนุ  โข้  มํ  วินฺทนฺตฺา  นตฺฺถุีตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่  วินิฺทมาโนิ  วิิจฺริตฺฺวิา เสด็จฺเที�ยวิถุวิายบังคมอยู่แล่้วิ  (สกฺเก)  

ซึ�งเจฺ้าศากยะ ท.  สพฺฺเพฺ ทั้งปวิง  อทิสฺวิา ไม่ทรื่งเห่็นแล่้วิ  (สกฺกํ) ซึ�งเจฺ้าศากยะ   

เอกํปุิ แม้พรื่ะองค์ห่นึ�ง  วินิฺทนิฺตฺํ ผู้ทรื่งไห่วิ้อยู่  อตฺฺตฺานิํ ซึ�งพรื่ะองค์  ปุุจฺฺฉิ ทูล่ถุาม

แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(สกฺกา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  วินิฺทนิฺตฺา ผู้ไห่วิ้อยู่  มํ ซึ�งห่ม่อมฉัน  นิตฺฺถุิ 

ย่อมไม่มี  กินิฺนิุ  โข ห่รื่่อห่นอแล่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

   พรื่ะกุมารื่นั้น เสด็จฺเที�ยวิไห่วิ้เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่ายอยู่ ไม่ทรื่งเห่็นเจฺ้าศากยะแม้แตฺ่ 

พรื่ะองค์เดียวิที�ไห่วิ้พรื่ะองค์ จฺึงทูล่ถุามวิ่า “เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ผู้ไห่วิ้ห่ม่อมฉัน ไม่มี

เล่ยห่รื่่อไรื่ ?”

 โส วิิเสสนะข้อง กุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺเพ วิิเสสนะ 

ข้อง สกฺเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กุมาโรื่  วิิจฺรื่ิตฺฺวิา ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อทิสฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอกํๆ วิิเสสนะข้อง สกฺกํ  อตฺฺตฺานํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทนฺตฺํๆ วิิเสสนะข้อง สกฺกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ปุจฺฺฉิ  “สกฺกา สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กินฺนุ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โข้ศัพท์  

วิจฺนาล่ังการื่ะ  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สกฺกา”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๔. สากิยา  “ตฺาตฺ  กนิฏฺ�กุมารื่า  เตฺ  ชนปทํ  คตฺาตฺิ  วิตฺฺวิา  ตฺสฺส  มห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  กรื่ึสุ ฯ  

 สากิยา  “ตฺาตฺ  กนิฏฺ�กุมารื่า  เตฺ  ชนปทํ  คตฺาตฺิ  วิตฺฺวิา  ตฺสฺส  (กุมารื่สฺส)  มห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  กรื่ึสุ ฯ  

 สากิยา อ.เจฺ้าศากยะ ท.  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  กนิิฏฺฅกุมารา อ.กุมารื่ 

ผู้น้อยที�สุด ท.  เตฺ ข้องเจฺ้า  คตฺา ไปแล่้วิ  ชนิปุทํ สู่ชนบท”  อิตฺิ ดังนี้  กรึสุ ทรื่งกรื่ะทํา

แล่้วิ  สกฺการํ ซึ�งสักการื่ะ  มหนิฺตฺํ อันให่ญ่  ตฺสฺส  (กุมารสฺส) แก่พรื่ะกุมารื่นั้น ฯ

 เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ตฺรื่ัสวิ่า “แน่ะพ่อ กุมารื่ผู้น้อยข้องเจฺ้า ไปชนบทกัน” ทรื่งทําสักการื่ะ  

ให่ญ่ แก่พรื่ะกุมารื่นั้น
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 สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  กนิฏฺฅกุมารื่า  

สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สามีสัมพันธะใน กนิฏฺฅกุมารื่า  ชนปทํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กรื่ึสุ  ตฺสฺส  

วิิเสสนะข้อง กุมารื่สฺสๆ สัมปทานใน กรื่ึสุ  มห่นฺตฺํ วิิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กรื่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๕. โส  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น  นครื่า  นิกฺข้มิ ฯ  

 โส  (กุมาโรื่)  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น  นครื่า  นิกฺข้มิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พรื่ะกุมารื่นั้น  วิสิตฺฺวิา ปรื่ะทับอยู่แล่้วิ  กตฺิปุาหํ สิ้นวิันเล่็กน้อย  นิิกฺขมิ  

เสด็จฺออกไปแล่้วิ  นิครา จฺากพรื่ะนครื่  ปุริวิาเรนิ ด้วิยบรื่ิวิารื่  มหนิฺเตฺนิ ห่มู่ให่ญ่ ฯ

 พรื่ะกุมารื่นั้น ปรื่ะทับอยู่ ๒-๓ วิัน ก็เสด็จฺออกจฺากพรื่ะนครื่ไป พรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ห่มู่ให่ญ่

 โส วิิเสสนะข้อง กุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺข้มิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กตฺิปาห่ํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิ  มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง  

ปรื่ิวิาเรื่นๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ นิกฺข้มิ  นครื่า อปาทานใน นิกฺข้มิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๖. อเถุกา  ทาสี  สณฺ�าคาเรื่  ตฺสฺส  นิสินฺนผล่กํ  “อิทํ  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย  ทาสิยา  ปุตฺฺตฺสฺส   

นิสินฺนผล่กนฺตฺิ  อกฺโกสิตฺฺวิา  อกฺโกสิตฺฺวิา  ข้ีโรื่ทเกน  โธวิตฺิ ฯ  

 อถุ  เอกา  ทาสี  สณฺ�าคาเรื่  ตฺสฺส  (กุมารื่สฺส)  นิสินฺนผล่กํ  “อิทํ  (ผล่กํ)  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย  ทาสิยา   

ปุตฺฺตฺสฺส  นิสินฺนผล่กํ  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  อกฺโกสิตฺฺวิา  อกฺโกสิตฺฺวิา  ข้ีโรื่ทเกน  โธวิตฺิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ทาสี อ.นางทาสี  เอกา คนห่นึ�ง  อกฺโกสิตฺฺวิา ด่าแล่้วิ  อกฺโกสิตฺฺวิา ด่าแล่้วิ   

อิตฺิ วิ่า  “อิทํ  (ผลกํ) อ.แผ่นกรื่ะดานนี้  นิิสินิฺนิผลกํ เป็นแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�ง  

ปุุตฺฺตฺสฺส แห่่งบุตฺรื่  ทาสิยา ข้องนางทาสี  วิาสภขตฺฺตฺิยาย ช่�อวิ่าวิาสภข้ัตฺตฺิยา  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น”  โธวิตฺิ ย่อมล่้าง  นิิสินิฺนิผลกํ ซึ�งแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�ง  ตฺสฺส  (กุมารสฺส) 

แห่่งพรื่ะกุมารื่นั้น  สณฺฅาคาเร ในท้องพรื่ะโรื่ง  ขีโรทเกนิ ด้วิยนํ้าอันเจฺ่อด้วิยนํ้านม ฯ

 ทีนั้น นางทาสีคนห่นึ�ง ด่าแล่้วิๆ วิ่า “แผ่นกรื่ะดานแผ่นนี้ เป็นแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�ง 
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ข้องบุตฺรื่ข้องนางทาสีช่�อวิ่าวิาสภข้ัตฺตฺิยา” แล่้วิจฺึงล่้างแผ่นกรื่ะดานซึ�งเป็นที�นั�งข้อง 

พรื่ะกุมารื่นั้น ในท้องพรื่ะโรื่ง ด้วิยนํ้าเจฺ่อด้วิยนํ้านม

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกา วิิเสสนะข้อง ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โธวิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

สณฺฅาคาเรื่ วิิสยาธารื่ะใน นิสินฺนผล่กํ  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง กุมารื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

นิสินฺนผล่กํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โธวิตฺิ  “อิทํ วิิเสสนะข้อง ผล่กํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย สัญญาวิิเสสนะข้อง ทาสิยาๆ สามีสัมพันธะใน 

ปุตฺฺตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสินฺนผล่กํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

อกฺโกสิตฺฺวิาๆ สองบท สมานกาล่กิรื่ิยาใน โธวิตฺิ  ข้ีโรื่ทเกน กรื่ณะใน โธวิตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๗. เอโก  ปุรื่ิโส  อตฺฺตฺโน  อาวิุธํ  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  นิวิตฺฺโตฺ  ตฺํ  คณฺห่นฺโตฺ  วิิฑููฑูภกุมารื่สฺส   

อกฺโกสนสทฺทํ  สุตฺฺวิา  ตฺํ  อนฺตฺรื่ํ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ทาสิยา  กุจฺฺฉิมฺห่ิ  มห่านาม-

สกฺกสฺส  ชาตฺาตฺิ  �ตฺฺวิา  พล่กายสฺส  กเถุสิ ฯ

 เอโก  ปุรื่ิโส  อตฺฺตฺโน  อาวิุธํ  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  นิวิตฺฺโตฺ  ตฺํ  (อาวิุธํ)  คณฺห่นฺโตฺ  วิิฑููฑูภกุมารื่สฺส   

อกฺโกสนสทฺทํ  สุตฺฺวิา  ตฺํ  อนฺตฺรื่ํ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ทาสิยา  กุจฺฺฉิมฺห่ิ  มห่านามสกฺกสฺส  

ชาตฺาตฺิ  �ตฺฺวิา  พล่กายสฺส  กเถุสิ ฯ

 เอโก  ปุุริโส อ.บุรืุ่ษคนห่นึ�ง  ปุมฺมุสฺสิตฺฺวิา ล่่มทั�วิแล่้วิ  อาวิุธํ ซึ�งอาวิุธ  อตฺฺตฺโนิ ข้องตฺน   

นิิวิตฺฺโตฺ กล่ับแล่้วิ  คณฺหนิฺโตฺ ถุ่อเอาอยู่  ตฺํ  (อาวิุธํ) ซึ�งอาวิุธนั้น  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ   

อกฺโกสนิสทฺทํ ซึ�งเสียงแห่่งการื่ด่า  วิิฑููฑูภกุมารสฺส ซึ�งพรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ  

ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ถุามแล่้วิ  ตฺํ  อนิฺตฺรํ ซึ�งโทษนั้น  ฃตฺฺวิา รืู่้แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “วิาสภขตฺฺตฺิยา 

อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  ชาตฺา เกิดแล่้วิ  กุจฺฺฉิมฺหิ ในท้อง  ทาสิยา ข้องนางทาสี   

มหานิามสกฺกสฺส ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม”  อิตฺิ ดังนี้  กเถุสิ บอกแล่้วิ  

พฺลกายสฺส แก่ห่มู่แห่่งกําล่ังพล่ ฯ

 บุรืุ่ษคนห่นึ�ง ล่่มอาวิุธข้องตฺนไวิ้ จฺึงกล่ับ ถุ่อเอาอาวิุธนั้นอยู่ ได้ยินเสียงด่าพรื่ะกุมารื่ 

พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ จฺึงถุามโทษนั้น รืู่้วิ่า “พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา เกิดในท้องข้องนาง

ทาสี ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม” จฺึงบอกแก่กําล่ังพล่

 เอโก วิิเสสนะข้อง ปุรื่ิโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน สามี- 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ126

สัมพันธะใน อาวิุธํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปมฺมุสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺโตฺๆ วิิเสสนะ

ข้อง ปุรื่ิโส  ตฺํ วิิเสสนะข้อง อาวิุธํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺห่นฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง  

ปุรื่ิโส  วิิฑููฑูภกุมารื่สฺส ฉัฏฐีอวิุตฺตฺกัมมะใน อกฺโกสนสทฺทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง อนฺตฺรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวิา  “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ทาสิยา สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิมฺห่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน ชาตฺา  มห่านามสกฺกสฺส สามีสัมพันธะ

ใน ทาสิยา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ  พล่กายสฺส สัมปทาน

ใน กเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๘. “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  กิรื่  ทาสีธีตฺาตฺิ  มห่าโกล่าห่ล่ํ  อโห่สิ ฯ  

 “วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  กิรื่  ทาสีธีตฺา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  มห่าโกล่าห่ล่ํ  อโห่สิ ฯ

 มหาโกลาหลํ อ.ควิามโกล่าห่ล่ให่ญ่  อิตฺิ วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  วิาสภขตฺฺตฺิยา อ.พรื่ะนาง 

วิาสภข้ัตฺตฺิยา  ทาสีธีตฺา เป็นธิดาข้องนางทาสี  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  อโหสิ  

ได้มีแล่้วิ ฯ

 ได้มีควิามโกล่าห่ล่ให่ญ่วิ่า “ได้ยินมาวิ่า พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา เป็นธิดาข้องนางทาสี”

 มห่าโกล่าห่ล่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ   

วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทาสีธีตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  

อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน มห่าโกล่าห่ล่ํ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๙. ตฺํ  สุตฺฺวิา  วิิฑููฑูโภ  “เอเตฺ  ตฺาวิ  มม  นิสินฺนผล่กํ  ข้ีโรื่ทเกน  โธวินฺตฺุ,  อห่ํ  ปน   

รื่ชฺเช  ปตฺิฏฺ�ิตฺกาเล่  เอเตฺสํ  คล่โล่ห่ิตฺํ  คเห่ตฺฺวิา  มม  นิสินฺนผล่กํ  โธวิิสฺสามีตฺิ 

จฺิตฺฺตฺํ  �เปสิ ฯ  

 ตฺํ  (วิจฺนํ)  สุตฺฺวิา  วิิฑููฑูโภ  “เอเตฺ  (สกฺกา)  ตฺาวิ  มม  นิสินฺนผล่กํ  ข้ีโรื่ทเกน  โธวินฺตฺุ,  อห่ํ  ปน   

รื่ชฺเช  ปตฺิฏฺ�ิตฺกาเล่  เอเตฺสํ  (สกฺกานํ)  คล่โล่ห่ิตฺํ  คเห่ตฺฺวิา  มม  นิสินฺนผล่กํ  โธวิิสฺสามีตฺิ  จฺิตฺฺตฺํ  

�เปสิ ฯ
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 วิิฑููฑูโภ อ.พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  (วิจฺนิํ) ซึ�งคํานั้น   

ฅเปุสิ ทรื่งตฺั้งไวิ้แล่้วิ  จฺิตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะทัย  อิตฺิ วิ่า  “เอเตฺ  (สกฺกา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่า

นั�น  โธวินิฺตฺุ จฺงล่้าง  นิิสินิฺนิผลกํ ซึ�งแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�ง  มม ข้องเรื่า  ขีโรทเกนิ 

ด้วิยนํ้าอันเจฺ่อด้วิยนํ้านม  ตฺาวิ ก่อน,  ปุนิ ส่วินวิ่า  อหํ อ.เรื่า  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  

คลโลหิตฺํ ซึ�งเล่่อดในล่ําคอ  เอเตฺสํ  (สกฺกานิํ) ข้องเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั�น  โธวิิสฺสามิ 

จฺักล่้าง  นิิสินิฺนิผลกํ ซึ�งแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�ง  มม ข้องเรื่า  ปุตฺิฏฺฅิตฺกาเล ในกาล่เป็น

ที�ตฺั้งอยู่เฉพาะแล่้วิ  รชฺเช ในควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ ทรื่งสดับคํานั้น ทรื่งตฺั้งพรื่ะทัยไวิ้วิ่า “พวิกเจฺ้าศากยะ 

เห่ล่่านี้ จฺงล่้างแผ่นกรื่ะดานเป็นที�นั�งข้องเรื่า ด้วิยนํ้าเจฺ่อด้วิยนํ้านมก่อน, ส่วินเรื่าจฺักถุ่อ

เอาเล่่อดในล่ําคอข้องพวิกศากยะเห่ล่่านี้ ล่้างแผ่นกรื่ะดานข้องเรื่า ในกาล่เป็นที�ดํารื่ง

อยู่ในควิามเป็นพรื่ะรื่าชา”

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน ฅเปสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปสิ  “เอเตฺ วิิเสสนะข้อง สกฺกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โธวินฺตฺุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โธวินฺตฺุ  มม สามีสัมพันธะใน นิสินฺน-

ผล่กํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โธวินฺตฺุ  ข้ีโรื่ทเกน กรื่ณะใน โธวินฺตฺุ,  ปนศัพท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ  

อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน โธวิิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชฺเช วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิฏฺฅิตฺ- 

กาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน โธวิิสฺสามิ  เอเตฺสํ วิิเสสนะข้อง สกฺกานํๆ สามีสัมพันธะใน  

คล่โล่ห่ิตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โธวิิสฺสามิ  มม สามีสัมพันธะ

ใน นิสินฺนผล่กํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โธวิิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ฅเปสิ  จฺิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ฅเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๐. ตฺสฺมึ  สาวิตฺฺถุึ  คเตฺ,  อมจฺฺจฺา  สพฺพํ  ปวิตฺฺตฺึ  รื่�ฺโ�  อาโรื่จฺยึสุ ฯ  

 ตฺสฺมึ  (กุมาเรื่)  สาวิตฺฺถุึ  คเตฺ,  อมจฺฺจฺา  สพฺพํ  ปวิตฺฺตฺึ  รื่�ฺโ�  อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ตฺสฺมึ  (กุมาเร) ครื่ั้นเม่�อพรื่ะกุมารื่นั้น  คเตฺ เสด็จฺถุึงแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ ซึ�งเม่องสาวิัตฺถุี,   

อมจฺฺจฺา อ.อํามาตฺย์ ท.  อาโรจฺยึสุ กรื่าบทูล่แล่้วิ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไป  สพฺฺพฺํ  

ทั้งปวิง  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา ฯ
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 เม่�อพรื่ะกุมารื่เสด็จฺไปถุึงเม่องสาวิัตฺถุีแล่้วิ, พวิกอํามาตฺย์ ก็กรื่าบทูล่ควิามเป็นไป 

ทั้งปวิง แด่พรื่ะรื่าชา

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง กุมาเรื่ๆ ล่ักข้ณะใน คเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน คเตฺ,  อมจฺฺจฺา สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่จฺยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺพํ วิิเสสนะข้อง 

ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่จฺยึสุ  รื่�ฺโฃ สัมปทานใน อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๑. รื่าชา  “มยฺห่ํ  ทาสีธีตฺรื่ํ  อทํสูตฺิ  สากิยานํ  กุชฺฌิตฺฺวิา  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย  จฺ  ปุตฺฺตฺสฺส  จฺ   

ทินฺนปรื่ิห่ารื่ํ  อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิา  ทาสทาสีห่ิ  ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺเมวิ  ทาเปสิ ฯ  

 รื่าชา  “(สกฺกา)  มยฺห่ํ  ทาสีธีตฺรื่ํ  อทํสูตฺิ  สากิยานํ  กุชฺฌิตฺฺวิา  (อตฺฺตฺนา)  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย  จฺ  ปุตฺฺตฺสฺส  จฺ   

ทินฺนปรื่ิห่ารื่ํ  อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  ทาสทาสีห่ิ  ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺํ  เอวิ  (วิตฺฺถุุํ)  ทาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  กุชฺฌิตฺฺวิา ทรื่งกรื่ิ้วิแล่้วิ  สากิยานิํ ตฺ่อเจฺ้าศากยะ ท.  อิตฺิ วิ่า  “(สกฺกา) 

อ.เจฺ้าศากยะ ท.  อทํสุ ได้ให่้แล่้วิ  ทาสีธีตฺรํ ซึ�งธิดาข้องนางทาสี  มยฺหํ แก่เรื่า”  อิตฺิ 

ดังนี้  อจฺฺฉินิฺทิตฺฺวิา ทรื่งรื่ิบแล่้วิ  (อตฺฺตฺนิา)  ทินิฺนิปุริหารํ ซึ�งเครื่่�องบรื่ิห่ารื่อันพรื่ะองค์

พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  วิาสภขตฺฺตฺิยาย  จฺ แก่พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยาด้วิย  ปุุตฺฺตฺสฺส  จฺ  

แก่พรื่ะโอรื่สด้วิย  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  ทาเปุสิ ให่้พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุ  

ทาสทาสีหิ  ลทฺธพฺฺพฺมตฺฺตฺํ  เอวิ อันสักวิ่า อันทาสแล่ะทาสี ท. พึงได้นั�นเทียวิ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งกรื่ิ้วิตฺ่อเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่ายวิ่า “เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ได้ให่้ธิดาข้องนางทาสี  

แก่เรื่า” ทรื่งรื่ิบเครื่่�องบรื่ิห่ารื่ที�พรื่ะรื่าชทานแก่พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา แล่ะพรื่ะโอรื่ส 

รื่ับสั�งให่้พรื่ะรื่าชทานวิัตฺถุุสักวิ่าข้องที�ทาสแล่ะทาสีพึงได้เท่านั้น 

 รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ทาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  “สกฺกา สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน อทํสุ  ทาสีธีตฺรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทํสุ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน กุชฺฌิตฺฺวิา  สากิยานํ สัมปทานใน กุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิา  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺน  วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย ก็ดี  ปุตฺฺตฺสฺส ก็ดี สัมปทาน

ใน ทินฺน  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย แล่ะ ปุตฺฺตฺสฺส  ทินฺนปรื่ิห่ารื่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ทาเปสิ  

ทาสทาสีห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธพฺพ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺํๆ  
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วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๒. ตฺโตฺ  กตฺิปาห่จฺฺจฺเยน  สตฺฺถุา  รื่าชนิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  นิสีทิ ฯ

 ตฺโตฺ  (ทิวิสโตฺ)  กตฺิปาห่จฺฺจฺเยน  สตฺฺถุา  รื่าชนิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  นิสีทิ ฯ  

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  ราชนิิเวิสนิํ สู่พรื่ะรื่าชนิเวิศน์  นิิทีสิ  

ปรื่ะทับนั�งแล่้วิ  กตฺิปุาหจฺฺจฺเยนิ โดยอันล่่วิงไปแห่่งวิันเล่็กน้อย  ตฺโตฺ  (ทิวิสโตฺ) แตฺ่วิัน

นั้น ฯ

 โดยผ่านไป ๒-๓ วิัน แตฺ่วิันนั้น พรื่ะศาสดา เสด็จฺไปพรื่ะรื่าชนิเวิศน์ แล่้วิก็ปรื่ะทับนั�ง 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะข้อง ทิวิสโตฺๆ  

อปาทานใน กตฺิปาห่จฺฺจฺเยนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน นิสีทิ  รื่าชนิเวิสนํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๓. รื่าชา  อาคนฺตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  ตฺุมฺห่ากํ  กิรื่  �าตฺเกห่ิ  ทาสีธีตฺา  มยฺห่ํ   

ทินฺนา,  เตฺนสฺสา  อห่ํ  สปุตฺฺตฺาย  ปรื่ิห่ารื่ํ  อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิา  ทาสทาสีห่ิ  ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺเมวิ  

ทาเปสินฺตฺิ  อาห่ ฯ  

 รื่าชา  อาคนฺตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  ตฺุมฺห่ากํ  กิรื่  �าตฺเกห่ิ  ทาสีธีตฺา  มยฺห่ํ  ทินฺนา,  เตฺน  อสฺสา   

(วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย)  อห่ํ  สปุตฺฺตฺาย  ปรื่ิห่ารื่ํ  อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  ทาสทาสีห่ิ  ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺํ  เอวิ  

(วิตฺฺถุุํ)  ทาเปสินฺตฺิ  อาห่ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  อาคนิฺตฺฺวิา เสด็จฺมาแล่้วิ  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  อาห กรื่าบ 

ทูล่แล่้วิ  อิตฺิ ว่ิา  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  กิร ได้ยินวิ่า  ทาสีธีตฺา อ.ธิดาข้องนาง

ทาสี  ฃาตฺเกหิ อันพรื่ะญาตฺิ ท.  ตฺุมฺหากํ ข้องพรื่ะองค์  ทินิฺนิา ปรื่ะทานแล่้วิ  มยฺหํ 

แก่ห่ม่อมฉัน,  เตฺนิ เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  อหํ อ.ห่ม่อมฉัน  อจฺฺฉินิฺทิตฺฺวิา รื่ิบแล่้วิ  ปุริหารํ  

ซึ�งเครื่่�องบรื่ิห่ารื่  อสฺสา  (วิาสภขตฺฺตฺิยาย) ข้องพรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยานั้น  สปุุตฺฺตฺาย  

ผู้เป็นไปกับด้วิยบุตฺรื่  (ปุุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ทาเปุสึ ให่้ให่้แล่้วิ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุุ  ทาส- 

ทาสีหิ  ลทฺธพฺฺพฺมตฺฺตฺํ  เอวิ อันสักวิ่าอันทาสแล่ะทาสี ท. พึงได้นั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะรื่าชา เสด็จฺมา ถุวิายบังคมแล่้วิ กรื่าบทูล่วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ ทรื่าบวิ่า  

พวิกพรื่ะญาตฺิข้องพรื่ะองค์ปรื่ะทานธิดาข้องนางทาสี แก่ห่ม่อมฉัน, เพรื่าะฉะนั้น ห่ม่อม

ฉัน จฺึงรื่ิบเครื่่�องบรื่ิห่ารื่ข้องพรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยาพรื่้อมกับพรื่ะโอรื่ส รื่ับสั�งให่้ให่้วิัตฺถุุ

สักวิ่าข้องที�ทาสแล่ะทาสีพึงได้เท่านั้น” 

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  ทาสีธีตฺา 

วิุตฺตฺกัมมะใน ทินฺนาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ฃาตฺเกห่ิๆ อนภิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน ทินฺนา  มยฺห่ํ สัมปทานใน ทินฺนา,  เตฺน เห่ตฺวิัตฺถุะ  อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ทาเปสึๆ 

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา วิิเสสนะข้อง วิาสภข้ตฺฺตฺิยายๆ สามีสัมพันธะใน  

ปรื่ิห่ารื่ํ  สปุตฺฺตฺาย วิิเสสนะข้อง วิาสภข้ตฺฺตฺิยาย  ปรื่ิห่ารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อจฺฺฉินฺทิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทาเปสึ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ทาเปสึ  ทาสทาสีห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ล่ทฺธพฺพ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ล่ทฺธพฺพมตฺฺตฺํๆ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ทาเปสึ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๔. สตฺฺถุา  “อยุตฺฺตฺํ  มห่ารื่าช  สากิเยห่ิ  กตฺํ,  ททนฺเตฺห่ิ  นาม  สมชาตฺิกา  ทาตฺพฺพา  อสฺส;   

ตฺํ  ปน  มห่ารื่าช  วิทามิ  ‘วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ข้ตฺฺตฺิยรื่าชธีตฺา  ข้ตฺฺตฺิยรื่�ฺโ�  เคเห่  อภิเสกํ  

ล่ภิ,  วิิฑููฑูโภปิ  ข้ตฺฺตฺิยรื่าชานเมวิ  ปฏิจฺฺจฺ  ชาโตฺ;  มาตฺุโคตฺฺตฺํ  นาม  กึ  กรื่ิสฺสตฺิ,  ปิตฺุ-

โคตฺฺตฺเมวิ  ปมาณนฺตฺิ,  โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา  ทล่ิทฺทิตฺฺถุิยา  กฏฺ�ห่ารื่ิกาย  อคฺคมเห่สิฏฺ�านํ  

อทํสุ,  ตฺสฺสา  จฺ  กุจฺฺฉิมฺห่ิ  ชาตฺกุมาโรื่  ทฺวิาทสโยชนิกาย  พารื่าณสิยํ  รื่ชฺชํ  ปตฺฺวิา   

กฏฺ�วิาห่นรื่าชา  นาม  ชาโตฺตฺิ  กฏฺ�ห่ารื่ิยชาตฺกํ  กเถุสิ ฯ  

 สตฺฺถุา  “อยุตฺฺตฺํ  (กมฺมํ)  มห่ารื่าช  สากิเยห่ิ  กตฺํ,  ททนฺเตฺห่ิ  นาม  (สากิเยห่ิ)  สมชาตฺิกา  (ธีตฺา)  ทาตฺพฺพา  

อสฺส;  (อห่ํ)  ตฺํ  ปน  มห่ารื่าช  วิทามิ  ‘วิาสภข้ตฺฺตฺิยา  ข้ตฺฺตฺิยรื่าชธีตฺา  (หุ่ตฺฺวิา)  ข้ตฺฺตฺิยรื่�ฺโ�  เคเห่  

อภิเสกํ  ล่ภิ,  วิิฑููฑูโภปิ  ข้ตฺฺตฺิยรื่าชานํ  เอวิ  ปฏิจฺฺจฺ  ชาโตฺ;  มาตฺุโคตฺฺตฺํ  นาม  กึ  กรื่ิสฺสตฺิ,  ปิตฺุ-

โคตฺฺตฺํ  เอวิ  ปมาณํ  (โห่ตฺิ)’  อิตฺิ,  โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา  ทล่ิทฺทิตฺฺถุิยา  กฏฺ�ห่ารื่ิกาย  อคฺคมเห่สิฏฺ�านํ  

อทํสุ,  ตฺสฺสา  จฺ  (ทล่ิทฺทิตฺฺถุิยา)  กุจฺฺฉิมฺห่ิ  ชาตฺกุมาโรื่  ทฺวิาทสโยชนิกาย  พารื่าณสิยํ  รื่ชฺชํ  ปตฺฺวิา  

กฏฺ�วิาห่นรื่าชา  นาม  ชาโตฺตฺิ  (วิตฺฺวิา)  กฏฺ�ห่ารื่ิยชาตฺกํ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  (กมฺมํ)  
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อ.กรื่รื่ม  อยุตฺฺตฺํ อันไม่สมควิรื่แล่้วิ  สากิเยหิ อันเจฺ้าศากยะ ท.  กตฺํ กรื่ะทําแล่้วิ,  (ธีตฺา) 

อ.พรื่ะธิดา  สมชาตฺิกา ผู้มีชาตฺิเสมอกัน  ททนิฺเตฺหิ  นิาม  (สากิเยหิ)  ทาตฺพฺฺพฺา เป็น

ผู้ อันเจฺ้าศากยะ ท. ช่�อผู้เม่�อปรื่ะทาน พึงปรื่ะทาน  อสฺส พึงเป็น,  มหาราช ดูก่อน

มห่าบพิตฺรื่  ปุนิ ก็  (อหํ) อ.อาตฺมภาพ  วิทามิ จฺะข้อทูล่  ตฺํ กะพรื่ะองค์  อิตฺิ วิ่า  

‘วิาสภขตฺฺตฺิยา อ.พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา  ขตฺฺตฺิยราชธีตฺา เป็นพรื่ะธิดาข้องพรื่ะรื่าชา 

ผู้กษัตฺรื่ิย์  (หุตฺฺวิา) เป็น  ลภิ ได้แล่้วิ  อภิเสกํ ซึ�งการื่อภิเษก  เคเห ในตฺําห่นัก   

ขตฺฺตฺิยรญฺโฃ ข้องพรื่ะรื่าชาผู้เป็นกษัตฺรื่ิย์,  วิิฑููฑูโภปุิ แม้ อ.พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่า

วิิฑููฑูภะ  ปุฏิจฺฺจฺ ทรื่งอาศัยแล่้วิ  ขตฺฺตฺิยราชานิํ  เอวิ ซึ�งพรื่ะรื่าชาผู้เป็นกษัตฺรื่ิย์นั�น

เทียวิ  ชาโตฺ ปรื่ะสูตฺิแล่้วิ,  มาตฺุโคตฺฺตฺํ  นิาม ช่�อ อ.โคตฺรื่ข้องมารื่ดา  กริสฺสตฺิ จฺักกรื่ะทํา  

กึ ซึ�งอะไรื่ได้,  ปุิตฺุโคตฺฺตฺํ  เอวิ อ.โคตฺรื่ข้องบิดานั�นเทียวิ  ปุมาณํ เป็นปรื่ะมาณ  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น’  อิตฺิ ดังนี้,  โปุราณกปุณฺฑูิตฺา อ.บัณฑูิตฺผู้มีในก่อน ท.  อทํสุ ได้พรื่ะรื่าชทาน

แล่้วิ  อคฺคมเหสิฏฺฅานิํ ซึ�งตฺําแห่น่งแห่่งพรื่ะอัครื่มเห่สี  ทลิทฺทิตฺฺถุิยา แก่ห่ญิงผู้ข้ัดสน  

กฏฺฅหาริกาย ผู้นําไปซึ�งฟืน,  จฺ อนึ�ง  ชาตฺกุมาโร อ.พรื่ะกุมารื่ผู้ปรื่ะสูตฺิแล่้วิ  กุจฺฺฉิมฺหิ 

ในท้อง  ตฺสฺสา  (ทลิทฺทิตฺฺถุิยา) ข้องห่ญิงผู้ข้ัดสนนั้น  ปุตฺฺวิา ทรื่งถุึงแล่้วิ  รชฺชํ ซึ�ง

ควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา  พฺาราณสิยํ ในเม่องพารื่าณสี  ทฺวิาทสโยชนิิกาย อัน

ปรื่ะกอบแล่้วิด้วิยโยชน์สิบสอง  กฏฺฅวิาหนิราชา  นิาม เป็นพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่ากัฏฅ-

วิาห่นะ  ชาโตฺ เกิดแล่้วิ”  อิตฺิ ดังนี้  กเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้วิ  กฏฺฅหาริยชาตฺกํ ซึ�งกัฏฐห่ารื่ิย-

ชาดก ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “มห่าบพิตฺรื่ กรื่รื่มที�ไม่สมควิรื่ พวิกศากยะทําแล่้วิ, ธิดาผู้มีชาตฺิ 

เสมอกัน เป็นผู้ที�พวิกเจฺ้าศากยะ ธรื่รื่มดาวิ่าผู้จฺะให่้ พึงให่้, มห่าบพิตฺรื่ ก็อาตฺมภาพจฺะ

ทูล่พรื่ะองค์วิ่า ‘พรื่ะนางวิาสภข้ัตฺตฺิยา เป็นธิดาข้องพรื่ะรื่าชาผู้เป็นกษัตฺรื่ิย์ ได้การื่

อภิเษกในตฺําห่นักข้องพรื่ะรื่าชาผู้เป็นกษัตฺรื่ิย์, แม้พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ อาศัย

พรื่ะรื่าชาผู้เป็นกษัตฺรื่ิย์ ปรื่ะสูตฺิแล่้วิ, ธรื่รื่มดาวิ่าโคตฺรื่ข้องมารื่ดา จฺักทําอะไรื่, โคตฺรื่ข้อง

บิดาเท่านั้น เป็นปรื่ะมาณ’ ดังนี้, โบรื่าณกบัณฑูิตฺทั้งห่ล่าย ได้พรื่ะรื่าชทานตฺําแห่น่ง

อัครื่มเห่สี แก่ห่ญิงข้ัดสนผู้ห่าบฟืน, อนึ�ง พรื่ะกุมารื่ผู้ปรื่ะสูตฺิในท้องข้องห่ญิงข้ัดสนนั้น 

ถุึงควิามเป็นพรื่ะรื่าชาในเม่องพารื่าณสีที�ปรื่ะกอบด้วิย ๑๒ โยชน์ เป็นพรื่ะรื่าชา 

พรื่ะนามวิ่ากัฏฐวิาห่นะ” ดังนี้แล่้วิ จฺึงตฺรื่ัสกัฏฐห่ารื่ิกชาดก 
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 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  อยุตฺฺตฺํ  

วิิเสสนะข้อง กมฺมํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สากิเยห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺํ,  สมชาตฺิกา วิิเสสนะข้อง ธีตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อสฺสๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ททนฺเตฺห่ิๆ วิิเสสนะข้อง สากิเยห่ิๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ทาตฺพฺพาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสฺส,  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน วิทามิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ อกถุิตฺกัมมะใน วิทามิ  ‘วิาสภข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ข้ตฺฺตฺิยรื่าชธีตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ภิ  

ข้ตฺฺตฺิยรื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ล่ภิ  อภิเสกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิ,  

อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิิฑููฑูโภๆ สุทธกัตฺตฺาใน ชาโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ข้ตฺฺตฺิยรื่าชานํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺจฺๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ชาโตฺ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ มาตฺุโคตฺฺตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิสฺสตฺิ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ปิตฺุโคตฺฺตฺํๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปมาณํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ’  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน วิทามิ,  โปรื่าณกปณฺฑูิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

กฏฺฅห่ารื่ิกาย วิิเสสนะข้อง ทล่ิทฺทิตฺฺถุิยาๆ สัมปทานใน อทํสุ  อคฺคมเห่สิฏฺฅานํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน อทํสุ,  จฺศัพท์ สัมปิณฺฑูนัตฺถุะ  ชาตฺกุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ชาโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุ

วิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะข้อง ทล่ิทฺทิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิมฺห่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน 

ชาตฺกุมาโรื่  ทฺวิาทสโยชนิกาย วิิเสสนะข้อง พารื่าณสิยํๆ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺฺวิา  รื่ชฺชํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ชาโตฺ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ  

กฏฺฅวิาห่นรื่าชาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

กเถุสิ  กฏฺฅห่ารื่ิยชาตฺกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุสิ ฯ      

 ................................................................................................................................

๑๐๕. รื่าชา  ธมฺมกถุํ  สุตฺฺวิา  “ปิตฺุโคตฺฺตฺเมวิ  กิรื่  ปมาณนฺตฺิ  ตฺุสิตฺฺวิา  มาตฺาปุตฺฺตฺานํ   

ปกตฺิปรื่ิห่ารื่เมวิ  ทาเปสิ ฯ

 รื่าชา  ธมฺมกถุํ  สุตฺฺวิา  “ปิตฺุโคตฺฺตฺํ  เอวิ  กิรื่  ปมาณํ  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  ตฺุสิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  มาตฺาปุตฺฺตฺานํ   

ปกตฺิปรื่ิห่ารื่ํ  เอวิ  ทาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  ธมฺมกถุํ ซึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิซึ�งธรื่รื่ม   
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ตฺุสิตฺฺวิา ทรื่งยินดีแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  ปุิตฺุโคตฺฺตฺํ  เอวิ อ.โคตฺรื่ข้องบิดานั�นเทียวิ  

ปุมาณํ เป็นปรื่ะมาณ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  ทาเปุสิ  

ให่้พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  ปุกตฺิปุริหารํ  เอวิ ซึ�งเครื่่�องบรื่ิห่ารื่ตฺามปกตฺิ  มาตฺาปุุตฺฺตฺานิํ  

แก่พรื่ะมารื่ดาแล่ะพรื่ะโอรื่ส ท. ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งสดับธรื่รื่มกถุาแล่้วิ ทรื่งยินดีวิ่า “ได้ยินวิ่า โคตฺรื่ข้องบิดาเท่านั้น  

เป็นปรื่ะมาณ” จฺึงรื่ับสั�งให่้พรื่ะรื่าชทานเครื่่�องบรื่ิห่ารื่ตฺามปกตฺินั�นแห่ล่ะ แก่พรื่ะมารื่ดา

แล่ะพรื่ะโอรื่ส ฯ

 รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ทาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ธมฺมกถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ตฺุสิตฺฺวิา  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ 

ปิตฺุโคตฺฺตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปมาณํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ตฺุสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ทาเปสิ 

มาตฺาปุตฺฺตฺานํ สัมปทานใน ทาเปสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ปกตฺิปรื่ิห่ารื่ํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ทาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๖. พนฺธุล่เสนาปตฺิสฺสปิ  โข้  กุสินารื่ายํ  มลฺ่ล่รื่าชธีตฺา  มลฺ่ล่ิกา  นาม  ภรื่ิยา  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ   

น  วิิชายิ ฯ  

 ภริยา อ.ภรื่รื่ยา  พฺนิฺธุลเสนิาปุตฺิสฺสปุิ  โข แม้ข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะแล่  มลฺลิกา   

นิาม ช่�อวิ่ามัล่ล่ิกา  มลฺลราชธีตฺา ผู้เป็นพรื่ะธิดาข้องเจฺ้ามัล่ล่ะ  กุสินิารายํ ในเม่อง 

กุสินารื่า  นิ  วิิชายิ ไม่คล่อดแล่้วิ  ทีฆรตฺฺตฺํ สิ้นรื่าตฺรื่ีอันยาวินาน ฯ

 ภรื่รื่ยาแม้ข้องพันธุล่ะเสนาบดีแล่ ช่�อวิ่ามัล่ล่ิกา ผู้เป็นธิดาข้องพรื่ะเจฺ้ามัล่ล่ะ ไม่คล่อด  

สิ้นกาล่นาน

 นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ มลฺ่ล่ิกา    มลฺ่ล่รื่าชธีตฺา ก็ดี   มลฺ่ล่ิกา ก็ดี วิิเสสนะข้อง  

ภรื่ิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิชายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

พนฺธุล่เสนาปตฺิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภรื่ิยา  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  กุสินารื่ายํ วิิสยา-

ธารื่ะใน มลฺ่ล่รื่าชธีตฺา  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิิชายิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิิชายิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๐๗. อถุ  นํ  พนฺธุโล่  “อตฺฺตฺโน กุล่ฆรื่เมวิ  คจฺฺฉาตฺิ  อุยฺโยเชสิ ฯ  

 อถุ  นํ  (ภรื่ิยํ)  พนฺธุโล่  “(ตฺฺวิํ)  อตฺฺตฺโน กุล่ฆรื่ํ  เอวิ  คจฺฺฉาตฺิ  (วิจฺเนน)  อุยฺโยเชสิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล่้วิ  นิํ  (ภริยํ)  

ซึ�งภรื่รื่ยานั้น  วิจฺเนินิ ด้วิยคํา  อิตฺิ ว่ิา  “(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คจฺฺฉ จฺงไป  กุลฆรํ  เอวิ สู่เรื่่อน

แห่่งตฺรื่ะกูล่นั�นเทียวิ  อตฺฺตฺโนิ ข้องตฺน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ ส่งภรื่รื่ยาไป ด้วิยคําวิ่า “เธอจฺงไปสู่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะกูล่ข้องตฺน 

นั�นแห่ล่ะเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะ 

ข้อง ภรื่ิยํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุยฺโยเชสิ  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน กุล่ฆรื่ํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ กุล่ฆรื่ํๆ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คจฺฺฉ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณะใน อุยฺโยเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๘. สา   “สตฺฺถุารื่ํ  ทิสฺวิาวิ  คมิสฺสามีตฺิ  เชตฺวินํ  ปวิิสิตฺฺวิา  ตฺถุาคตฺํ  วินฺทิตฺฺวิา  �ิตฺา  “กห่ํ   

คจฺฺฉสีตฺิ  วิุตฺฺตฺา  “สามิโก  มํ  ภนฺเตฺ  กุล่ฆรื่ํ  เปเสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)   “(อห่ํ)  สตฺฺถุารื่ํ  ทิสฺวิาวิ  คมิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  เชตฺวินํ  ปวิิสิตฺฺวิา  ตฺถุาคตฺํ  วินฺทิตฺฺวิา   

�ิตฺา  (สตฺฺถุารื่า  “ตฺฺวิํ)  กห่ํ  (ฅาเน)  คจฺฺฉสีตฺิ  วิุตฺฺตฺา  “สามิโก  มํ  ภนฺเตฺ  กุล่ฆรื่ํ  เปเสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.เรื่า  ทิสฺวิาวิ  

เฝ้าแล่้วิเทียวิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  คมิสฺสามิ จฺักไป”  อิตฺิ ดังนี้  ปุวิิสิตฺฺวิา เข้้าไป

แล่้วิ  เชตฺวินิํ สู่พรื่ะวิิห่ารื่ช่�อวิ่าเชตฺวิัน  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  ตฺถุาคตฺํ ซึ�งพรื่ะ

ตฺถุาคตฺ  ฅิตฺา ย่นแล่้วิ  (สตฺฺถุารา)  วิุตฺฺตฺา ผู้อันพรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) 

อ.เธอ  คจฺฺฉสิ จฺะไป  กหํ  (ฅาเนิ) ในที�ไห่น ?”  อิตฺิ ดังนี้  อาห กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  สามิโก อ.สามี  เปุเสตฺิ ย่อมส่งไป  มํ ซึ�งห่ม่อมฉัน   

กุลฆรํ สู่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะกูล่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น คิดวิ่า “เรื่าเฝ้าพรื่ะศาสดาแล่้วิเทียวิ จฺักไป” เข้้าไปสู่พรื่ะเชตฺวิัน ถุวิาย 

บังคมพรื่ะตฺถุาคตฺ ย่นอยู่ ผู้อันพรื่ะศาสดาตฺรื่ัสวิ่า “เธอจฺะไป ณ ที�ไห่น ?” จฺึงกรื่าบทูล่วิ่า 
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“ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ สามี ย่อมส่งห่ม่อมฉันไปสู่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะกูล่” 

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน คมิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณะเข้้ากับ ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คมิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสิตฺฺวิา  เชตฺวินํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิิสิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิา  ตฺถุาคตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ฅิตฺาๆ วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกา  สตฺฺถุารื่า อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺา  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน  

คจฺฺฉสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กห่ํ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คจฺฺฉสิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิุตฺฺตฺาๆ วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกา  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  สามิโก สุทธ- 

กัตฺตฺาใน เปเสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสตฺิ  กุล่ฆรื่ํ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน เปเสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๙. “กึการื่ณาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “กึการื่ณา  (สามิโก  ตฺํ  กุล่ฆรื่ํ  เปเสตฺีตฺิ  ปุจฺฺฉิ) ฯ  

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (ปุุจฺฺฉิ) ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(สามิโก) อ.สามี  (เปุเสตฺิ) ย่อม 

ส่งไป  (ตฺํ) ซึ�งเธอ  (กุลฆรํ) สู่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะกูล่  กึการณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”  อิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสถุามวิ่า “เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ? สามีจฺึงส่งเธอไปสู่เรื่่อนตฺรื่ะกูล่”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สามิโก สุทธกัตฺตฺาใน เปเสตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการื่ณา เห่ตฺุใน เปเสตฺิ  ตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสตฺิ  กุล่ฆรื่ํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๐. “วิ�ฺฌา  กิรื่สฺมิ  อปุตฺฺตฺิกาตฺิ ฯ

 (มลฺ่ล่ิกา  “อห่ํ)  วิ�ฺฌา  กิรื่  อสฺมิ  อปุตฺฺตฺิกาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกา  (อาห) กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  (อหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  
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วิญฺฌา เป็นห่ญิงห่มัน  อปุุตฺฺตฺิกา เป็นผู้ไม่มีบุตฺรื่  อสฺมิ ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกา กรื่าบทูล่วิ่า “ทรื่าบวิ่า ห่ม่อมฉันเป็นห่ญิงห่มัน ผู้ปรื่าศจฺากบุตฺรื่”

 มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  อห่ํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อสฺมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิ�ฺฌา ก็ดี  อปุตฺฺตฺิกา ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสฺมิ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๑. “ยทิ  เอวิํ  คมนกิจฺฺจฺํ  นตฺฺถุิ,  นิวิตฺฺตฺสฺสูตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “ยทิ  เอวิํ  (ภาเวิ  สนฺเตฺ),  คมนกิจฺฺจฺํ  นตฺฺถุิ,  (ตฺฺวิํ)  นิวิตฺฺตฺสฺสูตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ยทิ ผิวิ่า  เอวิํ  (ภาเวิ) ครื่ั้นเม่�อควิามเป็น

อย่างนั้น  (สนิฺเตฺ) มีอยู่,  คมนิกิจฺฺจฺํ อ.กิจฺค่ออันไป  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ   

นิิวิตฺฺตฺสฺสุ จฺงกล่ับ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ผิวิ่า เม่�อเป็นเช่นนั้น กิจฺค่อการื่ไป ย่อมไม่มี, เธอจฺงกล่ับ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ยทิ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  เอวิํ วิิเสสนะ 

ข้อง ภาเวิๆ ล่ักข้ณะใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  คมนกิจฺฺจฺํ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบท

กัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺสฺสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................ 

๑๑๒. สา  ตฺุฏฺ�มานสา  หุ่ตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  นิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  “กสฺมา  นิวิตฺฺตฺาสีตฺิ   

วิุตฺฺเตฺ,  “ทสพเล่น  นิวิตฺฺตฺิตฺมฺห่ีตฺิ  อาห่ ฯ  

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  ตฺุฏฺ�มานสา  หุ่ตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  นิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  “(ตฺฺวิํ)  กสฺมา  นิวิตฺฺตฺา  อสิ”  อิตฺิ  

(วิจฺเน  สามิเกน)  วิุตฺฺเตฺ,  “(อห่ํ)  ทสพเล่น  นิวิตฺฺตฺิตฺา  อมฺห่ีตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  ตฺุฏฺฅมานิสา เป็นผู้มีใจฺอันยินดีแล่้วิ  หุตฺฺวิา เป็น   

วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  นิิเวิสนิํ สู่ที�เป็น

ที�อยู่,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  นิิวิตฺฺตฺา เป็นผู้กล่ับมาแล่้วิ  อสิ ย่อม

เป็น  กสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”  อิตฺิ ดังนี้  (สามิเกนิ) อันสามี  วิุตฺฺเตฺ กล่่าวิแล่้วิ,  อาห 
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กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อหํ อ.ดิฉัน  ทสพฺเลนิ  นิิวิตฺฺตฺิตฺา เป็นผู้ อันพรื่ะทศพล่ ให่้กล่ับ

แล่้วิ  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น มีจฺิตฺยินดี ถุวิายบังคมพรื่ะศาสดา ไปเรื่่อน เม่�อสามีกล่่าวิวิ่า “เธอ 

กล่ับมา เพรื่าะอะไรื่ ?” จฺึงกล่่าวิวิ่า “ดิฉัน เป็นผู้อันพรื่ะทศพล่ให่้กล่ับแล่้วิ”

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุฏฺฅมานสา  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  นิเวิสนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาห่  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน นิวิตฺฺตฺาๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา   

สามิเกน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ทสพเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺิตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๓. พนฺธุโล่  “ทิฏฺ�ํ  ภวิิสฺสตฺิ  ทีฆทสฺสินา  การื่ณนฺตฺิ  สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ  

 พนฺธุโล่  “ทิฏฺ�ํ  ภวิิสฺสตฺิ  ทีฆทสฺสินา  (ทสพเล่น)  การื่ณนฺตฺิ  สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ

 พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  สมฺปุฏิจฺฺฉิ รื่ับพรื่้อมแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “การณํ อ.เห่ตฺุ   

ทีฆทสฺสินิา  (ทสพฺเลนิ)  ทิฏฺฅํ เป็นเห่ตฺุ อันพรื่ะทศพล่ ผู้ทรื่งเห่็นซึ�งกาล่อันยาวินาน

โดยปกตฺิเห่็นแล่้วิ  ภวิิสฺสตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ รื่ับวิ่า “เห่ตฺุ จฺักเป็นเห่ตฺุอันพรื่ะทศพล่ผู้ทรื่งเห่็นการื่ณ์ไกล่ 

โดยปกตฺิ ทรื่งเห่็นแล่้วิ”

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน สมฺปฏิจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “การื่ณํ สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทิฏฺฅํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิ  ทีฆทสฺสินา วิิเสสนะข้อง  

ทสพเล่นๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทิฏฺฅํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๔. สา  น  จฺิรื่สฺเสวิ  คพฺภํ  ปฏิล่ภิตฺฺวิา   อุปฺปนฺนโทห่ฬา  “โทห่โฬ  เม  อุปฺปนฺโนตฺิ   

อาโรื่เจฺสิ ฯ  
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 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  น  จฺิรื่สฺเสวิ  คพฺภํ  ปฏิล่ภิตฺฺวิา   อุปฺปนฺนโทห่ฬา  “โทห่โฬ  เม  อุปฺปนฺโนตฺิ  อาโรื่เจฺสิ ฯ  

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  ปุฏิลภิตฺฺวิา ได้เฉพาะแล่้วิ  คพฺฺภํ ซึ�งครื่รื่ภ์  นิ  จฺิรสฺเสวิ  

โดยกาล่ไม่นานนั�นเทียวิ  อุปฺุปุนิฺนิโทหฬูา เป็นผู้แพ้ท้องอันเกิดข้ึ้นแล่้วิ  อาโรเจฺสิ 

บอกแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “โทหโฬู อ.ควิามแพ้ท้อง  อุปฺุปุนิฺโนิ เกิดข้ึ้นแล่้วิ  เม แก่ดิฉัน”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกา ได้ครื่รื่ภ์ โดยกาล่ไม่นานนัก เป็นผู้แพ้ท้อง จฺึงบอกวิ่า “ควิามแพ้ท้อง เกิดข้ึ้น 

แก่ดิฉัน”

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน จฺิรื่สฺเสวิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ จฺิรื่สฺสๆ ฉัฏฐีตฺตฺิยาวิิเสสนะใน  

ปฏิล่ภิตฺฺวิา  คพฺภํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏิล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปฺปนฺนโทห่ฬาๆ  

วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกา  “โทห่โฬ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฺปนฺโนๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สัมปทาน

ใน อุปฺปนฺโน”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่เจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๕. “กึ  โทห่โฬตฺิ ฯ

 (พนฺธุโล่)  “กึ  โทห่โฬตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  (ปุุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “โทหโฬู อ.ควิามแพ้ท้อง   

กึ อะไรื่ ?”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ ถุามวิ่า “ควิามแพ้ท้องอะไรื่ ?”

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โทห่โฬ  

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๖. “เวิสาล่ีนคเรื่  คณรื่าชกุล่านํ  อภิเสกมงฺคล่โปกฺข้รื่ณิยํ  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  นห่าตฺฺวิา  ปานียํ   

ปาตฺุกามมฺห่ิ  สามีตฺิ ฯ  

 (มลฺ่ล่ิกา)  “(อห่ํ)  เวิสาล่ีนคเรื่  คณรื่าชกุล่านํ  อภิเสกมงฺคล่โปกฺข้รื่ณิยํ  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  นห่าตฺฺวิา   

ปานียํ  ปาตฺุกามา  อมฺห่ิ  สามีตฺิ  (อาห่) ฯ
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 (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกา  (อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สามิ ข้้าแตฺ่นาย  (อหํ) อ.ดิฉัน   

เวิสาลีนิคเร  คณราชกุลานิํ  อภิเสกมงฺคลโปุกฺขรณิยํ  โอตฺริตฺฺวิา  นิหาตฺฺวิา  ปุานิียํ  

ปุาตฺุกามา เป็นผู้ใครื่่เพ่�ออัน ข้้ามล่งแล่้วิ ในสรื่ะโบกข้รื่ณีอันเป็นมงคล่อันเป็นที�อภิเษก 

แห่่งตฺรื่ะกูล่แห่่งพรื่ะรื่าชาผู้เป็นคณะ ท. ในเม่องเวิสาล่ี อาบแล่้วิ ด่�ม ซึ�งนํ้าอันบุคคล่ 

พึงด่�ม  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมลั่ล่กิา กล่่าวิว่ิา “นาย ดิฉนัเป็นผูป้รื่ะสงค์เพ่�อจฺะข้้ามล่งในสรื่ะโบกข้รื่ณอีนัเป็นมงคล่ 

เป็นที�อภิเษก แห่่งตฺรื่ะกูล่พรื่ะรื่าชาผู้เป็นคณะ ในเม่องเวิสาล่ี แล่้วิจฺึงอาบนํ้า ด่�มนํ้า”

 มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เวิสาล่ีนคเรื่ วิิสยาธารื่ะใน คณรื่าชกุล่านํๆ สามี- 

สัมพันธะใน อภิเสกมงฺคล่โปกฺข้รื่ณิยํๆ วิิสยาธารื่ะใน โอตฺรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นห่าตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อมฺห่ิ  ปานียํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปาตฺุกามาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๗. พนฺธุโล่  “สาธูตฺิ  วิตฺฺวิา  สห่สฺสตฺฺถุามธนุํ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺํ  รื่ถุํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุิโตฺ 

นิกฺข้มิตฺฺวิา  รื่ถุํ  ปาเชนฺโตฺ  มห่าล่ิล่ิจฺฺฉวิิโน  ทินฺนทฺวิาเรื่น  เวิสาล่ึ  ปาวิิสิ ฯ

 พนฺธุโล่  “สาธูตฺิ  วิตฺฺวิา  สห่สฺสตฺฺถุามธนุํ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺํ  (มลฺ่ล่ิกํ)  รื่ถุํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุิโตฺ 

นิกฺข้มิตฺฺวิา  รื่ถุํ  ปาเชนฺโตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิีรื่าชูห่ิ)  มห่าล่ิล่ิจฺฺฉวิิโน  ทินฺนทฺวิาเรื่น  เวิสาล่ึ  ปาวิิสิ ฯ

 พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้   

คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  สหสฺสตฺฺถุามธนิุํ ซึ�งธนูอันบุคคล่พึงโก่งด้วิยเรื่ี�ยวิแรื่งข้องบุรืุ่ษ

พันห่นึ�ง  อาโรเปุตฺฺวิา ยกข้ึ้นแล่้วิ  ตฺํ  (มลฺลิกํ) ซึ�งนางมัล่ล่ิกานั้น  รถุํ สู่รื่ถุ   

นิิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุิโตฺ จฺากเม่องสาวิัตฺถุี  ปุาเชนิฺโตฺ ข้ับไปอยู่  รถุํ ซึ�งรื่ถุ  

ปุาวิิสิ ได้เข้้าไปแล่้วิ  เวิสาลึ สู่เม่องเวิสาล่ี  (ลิจฺฺฉวิีราชูหิ)  มหาลิลิจฺฺฉวิิโนิ  ทินิฺนิ- 

ทฺวิาเรนิ โดยปรื่ะตฺู อันเจฺ้าล่ิจฺฉวิีท. ถุวิายแล่้วิ แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ ฯ

  เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ กล่่าวิวิ่า “ได้” ถุ่อเอาธนูที�พึงโก่งด้วิยเรื่ี�ยวิแรื่งข้องบุรืุ่ษห่นึ�งพัน  

ยกนางมัล่ล่ิกานั้นสู่รื่ถุ ออกจฺากเม่องสาวิัตฺถุี ข้ับรื่ถุไป ได้เข้้าไปเม่องเวิสาล่ี ทางปรื่ะตฺู

ที�เจฺ้าล่ิจฺฉวิีทั้งห่ล่ายถุวิายแด่เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ
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 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สาธุ สัมปฏิจฺฉนัตฺถุล่ิงคัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  สห่สฺสตฺฺถุามธนุํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เปตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อาโรื่เปตฺฺวิา  รื่ถุํ สัมปาปุณียกัมมะใน อาโรื่เปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิตฺฺวิา   

สาวิตฺฺถุิโตฺ อปาทานใน นิกฺข้มิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาเชนฺโตฺ  รื่ถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปาเชนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง พนฺธุโล่  ล่ิจฺฺฉวิีรื่าชูห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺน  มห่าล่ิ-

ล่ิจฺฺฉวิิโน สัมปทานใน ทินฺน  ทินฺนทฺวิาเรื่น ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปาวิิสิ  เวิสาล่ึ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๘. มห่าล่ิล่ิจฺฺฉวิิโน  จฺ  ทฺวิารื่สมีเปเอวิ  นิเวิสนํ  โห่ตฺิ ฯ  

 จฺ ก็  นิิเวิสนิํ อ.พรื่ะรื่าชนิเวิศน์  มหาลิลิจฺฺฉวิิโนิ ข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ   

โหตฺิ ย่อมมี  ทฺวิารสมีเปุ  เอวิ ในที�ใกล่้แห่่งปรื่ะตฺูนั�นเทียวิ ฯ

 ก็ พรื่ะรื่าชนิเวิศน์ข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ มีในที�ใกล่้ปรื่ะตฺูนั�นแห่ล่ะ

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  นิเวิสนํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่าล่ิ- 

ล่ิจฺฺฉวิิโน สามีสัมพันธะใน นิเวิสนํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ทฺวิารื่สมีเปๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๙. โส  รื่ถุสฺส  อุมฺมาเรื่  ปฏิฆาตฺสทฺทํ  สุตฺฺวิาวิ  “พนฺธุล่สฺส  รื่ถุสทฺโทตฺิ  �ตฺฺวิา  “อชฺช   

ล่ิจฺฺฉวิีนํ  ภยํ  อุปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  

 โส  (มห่าล่ิล่ิจฺฺฉวิี)  รื่ถุสฺส  อุมฺมาเรื่  ปฏิฆาตฺสทฺทํ  สุตฺฺวิาวิ  “พนฺธุล่สฺส  รื่ถุสทฺโทตฺิ  �ตฺฺวิา  “อชฺช   

ล่ิจฺฺฉวิีนํ  ภยํ  อุปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (มหาลิลิจฺฺฉวิี) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น  สุตฺฺวิาวิ ทรื่งสดับแล่้วิเทียวิ   

ปุฏิฆาตฺสทฺทํ ซึ�งเสียงแห่่งการื่กรื่ะทบ  อุมฺมาเร ที�ธรื่ณี  รถุสฺส แห่่งรื่ถุ  ฃตฺฺวิา ทรื่ง

ทรื่าบแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “รถุสทฺโท อ.เสียงแห่่งรื่ถุ  พฺนิฺธุลสฺส ข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ”  

อิตฺิ ดังนี้  อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อชฺช ในวิันนี้  ภยํ อ.ภัย  อุปฺุปุชฺชิสฺสตฺ ิจฺักเกิดข้ึ้น  

ลิจฺฺฉวิีนิํ แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น ทรื่งสดับเสียงแห่่งการื่กรื่ะทบที�ธรื่ณี แห่่งรื่ถุ ทรื่งทรื่าบ 

วิ่า “เสียงรื่ถุข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ” จฺึงตฺรื่ัสวิ่า “วิันนี้ ภัยจฺักเกิดแก่พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิี”

 โส วิิเสสนะข้อง มห่าล่ิล่ิจฺฺฉวิีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ถุสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ปฏิฆาตฺสทฺทํ  อุมฺมาเรื่ วิิสยาธารื่ะใน ปฏิฆาตฺสทฺทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิา  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวิา  “พนฺธุล่สฺส สามีสัมพันธะ

ใน รื่ถุสทฺโทๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “อชฺช 

กาล่สัตฺตฺมีใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ  ภยํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ล่ิจฺฺฉวิีนํ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๐. โปกฺข้รื่ณิยา  อนฺโตฺ  จฺ  พห่ิ  จฺ  อารื่กฺโข้  พล่วิา,  อุปรื่ิ  โล่ห่ชาล่ํ  ปตฺฺถุฏํ,  สกุณานํปิ 

โอกาโส  นตฺฺถุิ ฯ  

 โปกฺข้รื่ณิยา  อนฺโตฺ  จฺ  พห่ิ  จฺ  อารื่กฺโข้  พล่วิา  (โห่ตฺิ,  ปุคฺคเล่น)  อุปรื่ิ  โล่ห่ชาล่ํ  ปตฺฺถุฏํ,  สกุณานํปิ   

โอกาโส  นตฺฺถุิ ฯ

 อารกฺโข อ.การื่อารื่ักข้า  อนิฺโตฺ  จฺ ในภายในด้วิย  พฺหิ  จฺ ในภายนอกด้วิย  โปุกฺขรณิยา  

แห่่งสรื่ะโบกข้รื่ณี  พฺลวิา เป็นสภาพมีกําล่ัง  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  โลหชาลํ อ.ข้่ายอันเป็น

วิิการื่แห่่งโล่ห่ะ  (ปุุคฺคเลนิ) อันบุคคล่  ปุตฺฺถุฏํ ข้ึงแล่้วิ  อุปุริ ในเบ่้องบน,  โอกาโส 

อ.โอกาส  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  สกุณานิํปุิ แม้แก่นก ท. ฯ

 การื่อารื่ักข้าทั้งในภายในแล่ะภายนอก แห่่งสรื่ะโบกข้รื่ณี อย่างเข้้มแข้็ง, ข้่ายโล่ห่ะ แผ่ไป 

ในเบ่้องบน, แม้พวิกนก ก็ไม่มีโอกาส

 อารื่กฺโข้ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โปกฺข้รื่ณิยา สามีสัมพันธะใน  

อนฺโตฺ แล่ะ พห่ิ  อนฺโตฺ ก็ดี  พห่ิ ก็ดี วิิสยาธารื่ะใน อารื่กฺโข้  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะ

เข้้ากับ อนฺโตฺ แล่ะ พห่ิ  พล่วิา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  โล่ห่ชาล่ํ วิุตฺตฺกัมมะใน ปตฺฺถุฏํๆ  

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปตฺฺถุตฺํ  อุปรื่ิ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺฺถุฏํ,   

โอกาโส สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ  

สกุณานํๆ สัมปทานใน นตฺฺถุิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๒๑. พนฺธุล่เสนาปตฺิ  ปน  รื่ถุา  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  อารื่กฺข้เก  มนุสฺเส  เวิตฺฺเตฺน  ปห่รื่นฺโตฺ  ปล่าเปตฺฺวิา   

โล่ห่ชาล่ํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  อนฺโตฺโปกฺข้รื่ณิยา  ภรื่ิยํ  นห่าเปตฺฺวิา  สยํปิ  นห่าตฺฺวิา  ปุน  ตฺํ   

รื่ถุํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  นครื่า  นิกฺข้มิตฺฺวิา  อาคตฺมคฺเคเนวิ  ปายาสิ ฯ  

 พนฺธุล่เสนาปตฺิ  ปน  รื่ถุา  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  อารื่กฺข้เก  มนุสฺเส  เวิตฺฺเตฺน  ปห่รื่นฺโตฺ  (เตฺ  มนุสฺเส)   

ปล่าเปตฺฺวิา  โล่ห่ชาล่ํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  อนฺโตฺโปกฺข้รื่ณิยา  ภรื่ิยํ  นห่าเปตฺฺวิา  สยํปิ  นห่าตฺฺวิา  ปุน   

ตฺํ  (ภรื่ิยํ)  รื่ถุํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  นครื่า  นิกฺข้มิตฺฺวิา  อาคตฺมคฺเคน  เอวิ  ปายาสิ ฯ

 ปุนิ ส่วินวิ่า  พฺนิฺธุลเสนิาปุตฺิ อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  โอตฺริตฺฺวิา ข้้ามล่งแล่้วิ  รถุา  

จฺากรื่ถุ  ปุหรนิฺโตฺ ตฺีอยู่  มนิุสฺเส ซึ�งมนุษย์ ท.  อารกฺขเก ผู้อารื่ักข้า  เวิตฺฺเตฺนิ  

ด้วิยห่วิาย  (เตฺ  มนิุสฺเส) ยังมนุษย์ ท. เห่ล่่านั้น  ปุลาเปุตฺฺวิา ให่้ห่นีไปแล่้วิ  ฉินิฺทิตฺฺวิา 

ตฺัดแล่้วิ  โลหชาลํ ซึ�งข้่ายอันเป็นวิิการื่แห่่งโล่ห่ะ  ภริยํ ยังภรื่รื่ยา  นิหาเปุตฺฺวิา ให่้อาบ

แล่้วิ  อนิฺโตฺโปุกฺขรณิยา ในภายในแห่่งสรื่ะโบกข้รื่ณี  นิหาตฺฺวิา อาบแล่้วิ  สยํปุิ  

แม้ด้วิยตฺนเอง  อาโรเปุตฺฺวิา ยกข้ึ้นแล่้วิ  ตฺํ  (ภริยํ) ซึ�งภรื่รื่ยานั้น  รถุํ สู่รื่ถุ  ปุุนิ อีก  

นิิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล่้วิ  นิครา จฺากเม่อง  ปุายาสิ ได้ดําเนินไปแล่้วิ  อาคตฺมคฺเคนิ  

เอวิ โดยห่นทางเป็นที�มาแล่้วินั�นเทียวิ ฯ

 ส่วินพันธุล่ะเสนาบดี ข้้ามล่งจฺากรื่ถุ แล่้วิก็ใช้ห่วิายตฺีพวิกมนุษย์ผู้อารื่ักข้า ให่้ห่นีไป  

ตฺัดข้่ายโล่ห่ะ ให่้ภรื่รื่ยาอาบในภายในสรื่ะโบกข้รื่ณี อาบแม้ด้วิยตฺนเอง ยกภรื่รื่ยาข้ึ้นรื่ถุ

อีก แล่้วิออกจฺากเม่อง ได้ดําเนินไปตฺามทางที�มาแล่้วินั�นแห่ล่ะ

 ปนศัพท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ  พนฺธุล่เสนาปตฺิ สุทธกัตฺตฺาใน ปายาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

รื่ถุา อปาทานใน โอตฺรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่รื่นฺโตฺ  อารื่กฺข้เก วิิเสสนะข้อง  

มนุสฺเสๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่รื่นฺโตฺ  เวิตฺฺเตฺน กรื่ณะใน ปห่รื่นฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง 

พนฺธุล่เสนาปตฺิ  เตฺ วิิเสสนะข้อง มนุสฺเสๆ การื่ิตฺกัมมะใน ปล่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ฉินฺทิตฺฺวิา  โล่ห่ชาล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นห่าเปตฺฺวิา   

อนฺโตฺโปกฺข้รื่ณิยา วิิสยาธารื่ะใน นห่าเปตฺฺวิา  ภรื่ิยํ การื่ิตฺกัมมะใน นห่าเปตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นห่าตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สยํๆ กรื่ณะใน นห่าตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เปตฺฺวิา  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาโรื่เปตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง 

ภรื่ิยํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เปตฺฺวิา  รื่ถุํ สัมปาปุณียกัมมะใน อาโรื่เปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิตฺฺวิา  นครื่า อปาทานใน นิกฺข้มิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปายาสิ   
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เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อาคตฺมคฺเคนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปายาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๒. อารื่กฺข้กา  ล่ิจฺฺฉวิีนํ  อาโรื่เจฺสุํ ฯ    

 อารื่กฺข้กา  (มนุสฺสา)  ล่ิจฺฺฉวิีนํ  อาโรื่เจฺสุํ ฯ  

 (มนิุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  อารกฺขกา ผู้อารื่ักข้า  อาโรเจฺสุํ กรื่าบทูล่แล่้วิ  ลิจฺฺฉวิีนิํ  

แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. ฯ

 พวิกมนุษย์ผู้อารื่ักข้า กรื่าบทูล่แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิีทั้งห่ล่าย

 อารื่กฺข้กา วิิเสสนะข้อง มนุสฺสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ล่ิจฺฺฉวิีนํ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๓. ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน  กุชฺฌิตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  อารืุ่ยฺห่  “พนฺธุล่มลฺ่ล่ํ  คณฺห่ิสฺสามาตฺิ   

นิกฺข้มึสุ ฯ  

 ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน  กุชฺฌิตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  อารืุ่ยฺห่  “(มยํ)  พนฺธุล่มลฺ่ล่ํ  คณฺห่ิสฺสามาตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)   

นิกฺข้มึสุ ฯ

 ลิจฺฺฉวิิราชาโนิ อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  กุชฺฌิตฺฺวิา กรื่ิ้วิแล่้วิ  อารุยฺห เสด็จฺข้ึ้นแล่้วิ  รถุสตฺานิิ  

สู่รื่้อยแห่่งรื่ถุ ท.  ปุญฺจฺ ห่้า  นิิกฺขมึสุ เสด็จฺออกไปแล่้วิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันทรื่งดํารื่ิ  

อิตฺิ วิ่า  “(มยํ) อ.เรื่า ท.  คณฺหิสฺสาม จฺักจฺับ  พฺนิฺธุลมลฺลํ ซึ�งเจฺ้ามัล่ล่ะช่�อวิ่าพันธุล่ะ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิี กรื่ิ้วิแล่้วิ เสด็จฺข้ึ้นรื่ถุ ๕๐๐ คัน เสด็จฺออกไป ด้วิยทรื่งดํารื่ิวิ่า “พวิกเรื่า  

จฺักจฺับเจฺ้ามัล่ล่ะช่�อวิ่าพันธุล่ะ”

 ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺข้มึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กุชฺฌิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยา 

ใน อารืุ่ยฺห่  ป�ฺจฺ วิิเสสนะข้อง รื่ถุสตฺานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน นิกฺข้มึสุ  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่ิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พนฺธุล่มลฺ่ล่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺห่ิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน นิกฺข้มึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๒๔. ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  มห่าล่ิสฺส  อาโรื่เจฺสุํ ฯ 

 (เตฺ  ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน)  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  มห่าล่ิสฺส  อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 (เตฺ  ลิจฺฺฉวิิราชาโนิ)   อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  อาโรเจฺสุํ ทรื่งแจฺ้งแล่้วิ  ตฺํ  ปุวิตฺฺตฺึ  

ซึ�งควิามเป็นไปทั�วินั้น  มหาลิสฺส แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น ทรื่งแจฺ้งควิามเป็นไปนั้น แก่เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺํ วิิเสสนะข้อง ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เจฺสุํ  มห่าล่ิสฺส สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................ 

๑๒๕. มห่าล่ิ  “มา  คมิตฺฺถุ,  โส  ห่ิ  โวิ  สพฺเพ  ฆาเตฺสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  

 มห่าล่ิ  “(ตฺุมฺเห่)  มา  คมิตฺฺถุ,  โส  ห่ิ  (พนฺธุโล่)  โวิ  สพฺเพ  ฆาเตฺสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 มหาลิ อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ  อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

มา  คมิตฺฺถุ อย่าไปแล่้วิ,  หิ เพรื่าะวิ่า  โส  (พฺนิฺธุโล) อ.เจฺ้าพันธุล่ะนั้น  ฆาเตฺสฺสตฺิ  

จฺักฆ่า  โวิ ซึ�งท่าน ท.  สพฺฺเพฺ ทั้งปวิง”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ ตฺรื่ัสวิ่า “พวิกท่าน อย่าไปเล่ย, เพรื่าะวิ่า เจฺ้าพันธุล่ะนั้น  

จฺักฆ่าพวิกท่านทุกคน”

 มห่าล่ิ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คมิตฺฺถุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน คมิตฺฺถุ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  โส วิิเสสนะ

ข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ฆาเตฺสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺเพ วิิเสสนะข้อง 

โวิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฆาเตฺสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๖. เตฺปิ  “มยํ  คมิสฺสามเอวิาตฺิ  วิทึสุ ฯ  

 เตฺปิ  (ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน)  “มยํ  คมิสฺสาม  เอวิาตฺิ  วิทึสุ ฯ

 เตฺปุิ  (ลิจฺฺฉวิิราชาโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. แม้เห่ล่่านั้น  วิทึสุ กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มยํ อ.เรื่า ท.  

คมิสฺสาม  เอวิ จฺักไปนั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีแม้เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “พวิกเรื่าจฺักไปทีเดียวิ”

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เตฺๆ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิทึสุ   

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ 

อวิธารื่ณะเข้้ากับ คมิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๗. “เตฺนห่ิ  รื่ถุจฺกฺกสฺส  ยาวิ  นาภิโตฺ  ป�วิึ  ปวิิฏฺ�ฏฺ�านํ  ทิสฺวิา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ;  ตฺโตฺ 

อนิวิตฺฺตฺนฺตฺา  ปุรื่โตฺ  อสนิสทฺทํ  วิิย  สุณิสฺสถุ,  ตฺมฺห่า  �านา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ;  ตฺโตฺ   

อนิวิตฺฺตฺนฺตฺา  ตฺุมฺห่ากํ  รื่ถุธุเรื่สุ  ฉิทฺทํ  ปสฺสิสฺสถุ,  ตฺมฺห่า  �านา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาเถุวิ,   

ปุรื่โตฺ  มา  คมิตฺฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (มห่าล่ิ)  “เตฺนห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  รื่ถุจฺกฺกสฺส  ยาวิ  นาภิโตฺ  ป�วิึ  ปวิิฏฺ�ฏฺ�านํ  ทิสฺวิา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ;   

(ตฺุมฺเห่)  ตฺโตฺ  (ฅานโตฺ)  อนิวิตฺฺตฺนฺตฺา  ปุรื่โตฺ  อสนิสทฺทํ  วิิย  (สทฺทํ)  สุณิสฺสถุ,  (ตฺุมฺเห่)  ตฺมฺห่า  

�านา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ;  (ตฺุมฺเห่)  ตฺโตฺ  (ฅานโตฺ)  อนิวิตฺฺตฺนฺตฺา  ตฺุมฺห่ากํ  รื่ถุธุเรื่สุ  ฉิทฺทํ  ปสฺสิสฺสถุ,  

(ตฺุมฺเห่)  ตฺมฺห่า  �านา  นิวิตฺฺเตฺยฺยาเถุวิ,  (ตฺุมฺเห่)  ปุรื่โตฺ  มา  คมิตฺฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (มหาลิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ  อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น   

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ปุวิิฏฺฅฏฺฅานิํ ซึ�งที�เป็นที�เข้้าไป  ปุฅวิึ สู่แผ่นดิน  

รถุจฺกฺกสฺส แห่่งล่้อแห่่งรื่ถุ  ยาวิ เพียงใด  นิาภิโตฺ แตฺ่ดุม  นิิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ พึงกล่ับ,  

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อนิิวิตฺฺตฺนิฺตฺา เม่�อไม่กล่ับ  ตฺโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นั้น  สุณิสฺสถุ จฺัก

ฟัง  (สทฺทํ) ซึ�งเสียง  อสนิีสทฺทํ  วิิย อันรื่าวิกะวิ่าเสียงแห่่งสายฟ้า  ปุุรโตฺ ในที�ข้้าง

ห่น้า,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นิิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ พึงกล่ับ  ตฺมฺหา  ฅานิา จฺากที�นั้น,  (ตฺุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  อนิิวิตฺฺตฺนิฺตฺา เม่�อไม่กล่ับ  ตฺโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นั้น  ปุสฺสิสฺสถุ จฺักเห่็น  

ฉิทฺทํ ซึ�งช่อง  รถุธุเรสุ ที�แอกแห่่งรื่ถุ ท.  ตฺุมฺหากํ ข้องท่าน ท.,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

นิิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ  เอวิ พึงกล่ับนั�นเทียวิ  ตฺมฺหา  ฅานิา จฺากที�นั้น,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

มา  คมิตฺฺถุ อย่าไปแล่้วิ  ปุุรโตฺ ในที�ข้้างห่น้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ิ ตฺรื่ัสวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น พวิกท่านเห่็นที�ซึ�งเป็นที�ล่้อรื่ถุเข้้าไป 

สู่แผ่นดิน จฺนถุึงดุม พึงกล่ับ, เม่�อไม่กล่ับจฺากที�นั้น จฺักได้ยินเสียงดุจฺเสียงสายฟ้า 

ในที�ข้้างห่น้า, พึงกล่ับจฺากที�นั้น, เม่�อไม่กล่ับจฺากที�นั้น จฺักเห่็นช่องที�แอกรื่ถุทั้งห่ล่าย  
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ข้องพวิกท่าน, พึงกล่ับจฺากที�นั้นทีเดียวิ, พวิกท่าน อย่าได้ไปในที�ข้้างห่น้า”

 มห่าล่ิ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ถุจฺกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน ปวิิฏฺฅฏฺฅานํ  

ยาวิศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปวิิฏฺฅฏฺฅานํ  นาภิโตฺ อปาทานใน ยาวิ  ปฅวิึ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปวิิฏฺฅฏฺฅานํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ,  ตฺุมฺเห่ 

สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะข้อง ฅานโตฺๆ  

อปาทานใน อนิวิตฺฺตฺนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ตฺุมฺเห่  ปุรื่โตฺ วิิสยาธารื่ะใน สุณิสฺสถุ   

อสนิสทฺทํ อุปมาวิิเสสนะข้อง สทฺทํ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ อสนิสทฺทํ  สทฺทํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุณิสฺสถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺมฺห่า วิิเสสนะข้อง ฅานาๆ อปาทานใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสิสฺสถุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะข้อง ฅานโตฺๆ อปาทานใน อนิวิตฺฺตฺนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่-

กิิรื่ิยาข้อง ตฺุมฺเห่  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน รื่ถุธุเรื่สุๆ วิิสยาธารื่ะใน ฉิทฺทํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปสฺสิสฺสถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺมฺห่า 

วิิเสสนะข้อง ฅานาๆ อปาทานใน นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ  

นิวิตฺฺเตฺยฺยาถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คมิตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุรื่โตฺ วิิสยาธารื่ะ 

ใน คมิตฺฺถุ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน คมิตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๘. เตฺ  ตฺสฺส  วิจฺเนนานิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  ตฺํ  อนุพนฺธึสุเยวิ ฯ  

 เตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโน)  ตฺสฺส  (มห่าล่ิสฺส)  วิจฺเนน  อนิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  ตฺํ  (พนฺธุล่ํ)  อนุพนฺธึสุ  เอวิ ฯ

 เตฺ  (ลิจฺฺฉวิิราชาโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  อนิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา ไม่เสด็จฺกล่ับแล่้วิ  วิจฺเนินิ  

ตฺามคํา  ตฺสฺส  (มหาลิสฺส) ข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่าล่ินั้น  อนิุพฺนิฺธึสุ  เอวิ เสด็จฺ

ตฺิดตฺามแล่้วินั�นเทียวิ  ตฺํ  (พฺนิฺธุลํ) ซึ�งเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น ฯ  

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น ไม่เสด็จฺกล่ับตฺามคําข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีพรื่ะนามวิ่ามห่านาม เสด็จฺ 

ตฺิดตฺามเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้นไป

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิรื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อนุพนฺธึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง มห่าล่ิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิจฺเนนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อนิวิตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ 
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ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อนุพนฺธึสุ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง พนฺธุล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุพนฺธึสุ   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อนุพนฺธึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๙. มลฺ่ล่ิกา  ทิสฺวิา  “รื่ถุา  สามิ  ป�ฺ�ายนฺตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  

 มลฺลิกา อ.นางมัล่ล่ิกา  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  อาห กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สามิ ข้้าแตฺ่นาย  รถุา  

อ.รื่ถุ ท.  ปุญฺฃายนิฺตฺิ ย่อมปรื่ากฏ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกา เห่็น จฺึงกล่่าวิวิ่า “นาย รื่ถุทั้งห่ล่าย ย่อมปรื่ากฏ”

 มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่   

“สามิ อาล่ปนะ  รื่ถุา สุทธกัตฺตฺาใน ป�ฺฃายนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๐. “เตฺนห่ิ  เอกสฺเสวิ  รื่ถุสฺส  ป�ฺ�ายนกาเล่  อาโรื่เจฺยฺยาสีตฺิ ฯ  

 (พนฺธุโล่)  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  เอกสฺเสวิ  รื่ถุสฺส  ป�ฺ�ายนกาเล่  อาโรื่เจฺยฺยาสีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  (อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ)  

อ.เธอ  อาโรเจฺยฺยาสิ พึงบอก  ปุญฺฃายนิกาเล ในกาล่เป็นที�ปรื่ากฏ  รถุสฺส แห่่งรื่ถุ  

เอกสฺส  เอวิ คันเดียวินั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น เธอพึงบอกในเวิล่าที�รื่ถุปรื่ากฏเป็นคัน 

เดียวิกันเท่านั้น”

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อาโรื่เจฺยฺยาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกสฺสๆ  

วิิเสสนะข้อง รื่ถุสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ป�ฺฃายนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อาโรื่เจฺยฺยาสิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๑. สา,  ยทา  สพฺเพ  เอโก  วิิย  หุ่ตฺฺวิา  ป�ฺ�ายึสุ,  ตฺทา  “เอกเมวิ  สามิ  รื่ถุสีสํ   

ป�ฺ�ายตฺีตฺิ  อาห่ ฯ  
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 สา  (มลฺ่ล่ิกา),  ยทา  สพฺเพ  (รื่ถุา)  เอโก  วิิย  หุ่ตฺฺวิา  ป�ฺ�ายึสุ,  ตฺทา  “เอกํ  เอวิ  สามิ  รื่ถุสีสํ   

ป�ฺ�ายตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น,  (รถุา) อ.รื่ถุ ท.  สพฺฺเพฺ ทั้งปวิง  เอโก  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่า 

คันเดียวิ  หุตฺฺวิา เป็น  ปุญฺฃายึสุ ปรื่ากฏแล่้วิ  ยทา ในกาล่ใด,  ตฺทา ในกาล่นั้น  อาห 

กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สามิ ข้้าแตฺ่นาย  รถุสีสํ อ.งอนแห่่งรื่ถุ  เอกํ  เอวิ อันเดียวิกัน 

นั�นเทียวิ  ปุญฺฃายตฺิ ย่อมปรื่ากฏ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น, เม่�อใด รื่ถุทุกคัน ปรื่ากฏดุจฺเป็นคันเดียวิกัน, เม่�อนั้น จฺึงบอกวิ่า “นาย  

งอนรื่ถุอันเดียวิเท่านั้น ย่อมปรื่ากฏ”

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  สพฺเพ วิิเสสนะ 

ข้อง รื่ถุาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ป�ฺฃายึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยทา กาล่สัตฺตฺมีใน 

ป�ฺฃายึสุ  เอโก อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิา  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ เอโก  หุ่ตฺฺวิา 

สมานกาล่กิรื่ิยาใน ป�ฺฃายึสุ,  ตฺทา กาล่สัตฺตฺมีใน อาห่  “สามิ อาล่ปนะ  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอกํๆ วิิเสสนะข้อง รื่ถุสีสํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ป�ฺฃายตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๒. พนฺธุโล่  “เตฺนห่ิ  อิมา  รื่สฺมิโย  คณฺห่าตฺิ  ตฺสฺสา  รื่สฺมิโย  ทตฺฺวิา  รื่เถุ  �ิโตฺวิ  ธนุํ   

อาโรื่เปสิ ฯ  

 พนฺธุโล่  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  อิมา  รื่สฺมิโย  คณฺห่าตฺิ  (วิตฺฺวิา)  ตฺสฺสา  (มลฺ่ล่ิกาย)  รื่สฺมิโย  ทตฺฺวิา  รื่เถุ   

�ิโตฺ  เอวิ  ธนุํ  อาโรื่เปสิ ฯ

 พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ)  

อ.เธอ  คณฺห จฺงจฺับ  อิมา  รสฺมิโย ซึ�งเช่อก ท. เห่ล่่านี้”  อิตฺิ ดังนี้  ทตฺฺวิา ให่้แล่้วิ   

รสฺมิโย ซึ�งเช่อก ท.  ตฺสฺสา  (มลฺลิกาย) แก่นางมัล่ล่ิกานั้น  ฅิโตฺวิ ย่นแล่้วิเทียวิ  รเถุ 

บนรื่ถุ  อาโรเปุสิ โก่งแล่้วิ  ธนิุํ ซึ�งธนู ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น เธอจฺงจฺับเช่อกเห่ล่่านี้” ดังนี้แล่้วิ ให่้เช่อก 

แก่นางมัล่ล่ิกานั้น ย่นอยู่บนรื่ถุนั�นแห่ล่ะ โก่งธนูข้ึ้น
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 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เปสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ  

สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมา วิิเสสนะข้อง รื่สฺมิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน คณฺห่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  ตฺสฺสา วิิเสสนะข้อง 

มลฺ่ล่ิกายๆ สัมปทานใน ทตฺฺวิา  รื่สฺมิโย อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อาโรื่เปสิ  รื่เถุ วิิสยาธารื่ะใน ฅิโตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ฅิโตฺๆ วิิเสสนะข้อง 

พนฺธุโล่  ธนุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๓. รื่ถุจฺกฺกํ  ยาวิ  นาภิโตฺ  ป�วิึ  ปาวิิสิ ฯ  

 รถุจฺกฺกํ อ.ล่้อแห่่งรื่ถุ  ปุาวิิสิ ได้เข้้าไปแล่้วิ  ปุฅวิึ สู่แผ่นดิน  ยาวิ เพียงใด  นิาภิโตฺ  

แตฺ่ดุม ฯ

 ล่้อรื่ถุ เข้้าไปสู่แผ่นดิน จฺนถุึงดุม

 รื่ถุจฺกฺกํ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยาวิศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะ 

ใน ปาวิิสิ  นาภิโตฺ อปาทานใน ยาวิ  ปฅวิึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๔. ล่ิจฺฺฉวิิโน  ตฺํ  �านํ  ทิสฺวิา  น  นิวิตฺฺตฺึสุ ฯ  

 ลิจฺฺฉวิิโนิ อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  ตฺํ  ฅานิํ ซึ�งฐานะนั้น  นิ  นิิวิตฺฺตฺึสุ ไม่กล่ับ 

แล่้วิ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิี ทรื่งเห่็นฐานะนั้นแล่้วิ ก็ยังไม่พากันกล่ับ

 ล่ิจฺฺฉวิิโน สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ฅานํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺึสุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิวิตฺฺตฺึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๕. อิตฺโรื่  โถุกํ  คนฺตฺฺวิา  ชิยํ  โปเถุสิ ฯ  

 อิตฺโรื่ (พนฺธุโล่)  โถุกํ  คนฺตฺฺวิา  ชิยํ  โปเถุสิ ฯ

 อิตฺโร  (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนอกนี้  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  โถุกํ ห่น่อยห่นึ�ง   

โปุเถุสิ ดีดแล่้วิ  ชิยํ ซึ�งสาย ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ150

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนอกนี้ ไปได้ห่น่อยห่นึ�ง จฺึงดีดสาย

 อิตฺโรื่ วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โปเถุสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โถุกํ  

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โปเถุสิ  ชิยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โปเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๖. อสนิสทฺโท  วิิย  อโห่สิ ฯ  

 (โส  สทฺโท)  อสนิสทฺโท  วิิย  อโห่สิ ฯ

 (โส  สทฺโท) อ.เสียงนั้น  อสนิิสทฺโท  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่าเสียงแห่่งสายฟ้า  อโหสิ  

ได้เป็นแล่้วิฯ

 เสียงนั้น ได้เป็นดุจฺเสียงสายฟ้า

 โส วิิเสสนะข้อง สทฺโทๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสนิสทฺโท  

อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ อสนิสทฺโท ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๗. เตฺ  ตฺโตฺปิ  น  นิวิตฺฺตฺึสุ,  อนุพนฺธนฺตฺา  คจฺฺฉนฺเตฺวิ ฯ

 เตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิิโน)  ตฺโตฺปิ  (ฅานโตฺ)  น  นิวิตฺฺตฺึสุ,  อนุพนฺธนฺตฺา  คจฺฺฉนฺตฺิ  เอวิ ฯ

 เตฺ  (ลิจฺฺฉวิิโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  นิ  นิิวิตฺฺตฺึสุ ไม่กล่ับแล่้วิ  ตฺโตฺปุิ  (ฅานิโตฺ) จฺากที� 

แม้นั้น  อนิุพฺนิฺธนิฺตฺา  คจฺฺฉนิฺตฺิ  เอวิ ย่อมเสด็จฺตฺิดตฺามไปอยู่นั�นเทียวิ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น ไม่กล่ับจฺากที�แม้นั้น, ตฺิดตฺามไปอยู่ ย่อมเสด็จฺไปนั�นแห่ล่ะ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺึสุ แล่ะ คจฺฺฉนฺตฺิ  นิวิตฺฺตฺึสุ ก็ดี  คจฺฺฉนฺตฺิ ก็ดี 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ตฺโตฺๆ วิิเสสนะข้อง ฅานโตฺๆ  

อปาทานใน นิวิตฺฺตฺึสุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิวิตฺฺตฺึสุ  อนุพนฺธนฺตฺา อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง 

ล่ิจฺฺฉวิิโน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ คจฺฺฉนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๘.  พนฺธุโล่  รื่เถุ  �ิตฺโก วิ  เอกํ  สรื่ํ  ข้ิปิ ฯ

 พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  ฅิตฺโกวิ ย่นแล่้วิเทียวิ  รเถุ บนรื่ถุ  ขิปุิ ซัดไปแล่้วิ   
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สรํ ซึ�งลู่กศรื่  เอกํ ดอกห่นึ�ง ฯ

 เสนาบดีช่�อวิาพันธุล่ะ ย่นอยู่บนรื่ถุนั�นแห่ล่ะ ยิงลู่กศรื่ลู่กห่นึ�งไป

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน ข้ิปิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่เถุ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺโก  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณะเข้้ากับ ฅิตฺโกๆ วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่  เอกํ วิิเสสนะข้อง สรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ข้ิปิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๙. โส  ป�ฺจฺนฺนํ  รื่ถุสตฺานํ  รื่ถุสีเส  ฉิทฺทํ  กตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่าชสตฺานิ  ปรื่ิกรื่พนฺธนฏฺ�าเน   

วิินิวิิชฺฌิตฺฺวิา  ป�วิิยํ  ปาวิิสิ ฯ  

 โส  (สโรื่)  ป�ฺจฺนฺนํ  รื่ถุสตฺานํ  รื่ถุสีเส  ฉิทฺทํ  กตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่าชสตฺานิ  ปรื่ิกรื่พนฺธนฏฺ�าเน   

วิินิวิิชฺฌิตฺฺวิา  ป�วิิยํ  ปาวิิสิ ฯ

 โส  (สโร) อ.ลู่กศรื่นั้น  กตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ฉิทฺทํ ซึ�งช่อง  รถุสีเส ที�งอนแห่่งรื่ถุ  รถุสตฺานิํ  

แห่่งรื่้อยแห่่งรื่ถุ ท.  ปุญฺจฺนิฺนิํ ห่้า  วิินิิวิิชฺฌิตฺฺวิา ทะลุ่แล่้วิ  ราชสตฺานิิ ซึ�งรื่้อยแห่่งพรื่ะ

รื่าชา ท.  ปุญฺจฺ ห่้า  ปุริกรพฺนิฺธนิฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�ผูกซึ�งเกรื่าะ  ปุาวิิสิ ได้เข้้าไปแล่้วิ  

ปุฅวิิยํ ในแผ่นดิน ฯ

 ลู่กศรื่นั้น ทําช่องที�งอนรื่ถุ ๕๐๐ คัน แทงทะลุ่พรื่ะรื่าชา ๕๐๐ พรื่ะองค์  ในที�เป็นที�ผูกเกรื่าะ 

แล่้วิได้เข้้าไปในแผ่นดิน

 โส วิิเสสนะข้อง สโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ป�ฺจฺนฺนํ วิิเสสนะ 

ข้อง รื่ถุสตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน รื่ถุสีเสๆ วิิสยาธารื่ะใน กตฺฺวิา  ฉิทฺทํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิินิวิิชฺฌิตฺฺวิา  ป�ฺจฺ วิิเสสนะข้อง รื่าชสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน วิินิวิิชฺฌิตฺฺวิา  ปรื่ิกรื่พนฺธนฏฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน วิินิวิิชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปาวิิสิ  ปฅวิิยํ วิิสยาธารื่ะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๐. เตฺ  อตฺฺตฺโน  วิิทฺธภาวิํ  อชานิตฺฺวิา  “ตฺิฏฺ�  เรื่,  ตฺิฏฺ�  เรื่ตฺิ  วิทนฺตฺา  อนุพนฺธึสุเยวิ ฯ

 เตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิิโน)  อตฺฺตฺโน  (สเรื่น)  วิิทฺธภาวิํ  อชานิตฺฺวิา  “(ตฺฺวิํ)  ตฺิฏฺ�  เรื่,  (ตฺฺวิํ)  ตฺิฏฺ�  เรื่ตฺิ  วิทนฺตฺา   

อนุพนฺธึสุ  เอวิ ฯ
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 เตฺ  (ลิจฺฺฉวิิโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  อชานิิตฺฺวิา ไม่ทรื่งทรื่าบแล่้วิ  อตฺฺตฺโนิ  (สเรนิ)   

วิิทฺธภาวิํ ซึ�งควิามที� แห่่งพรื่ะองค์ เป็นผู้อันลู่กศรื่แทงแล่้วิ  วิทนิฺตฺา ตฺรื่ัสอยู่  อิตฺิ วิ่า  

“เร เวิ้ย  (ตฺฺวิํ) อ.เจฺ้า  ตฺิฏฺฅ จฺงห่ยุด,  เร เวิ้ย  (ตฺฺวิํ) อ.เจฺ้า  ตฺิฏฺฅ จฺงห่ยุด”  อิตฺิ ดังนี้   

อนิุพฺนิฺธึสุ  เอวิ เสด็จฺตฺิดตฺามแล่้วินั�นเทียวิ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น ไม่ทรื่งทรื่าบวิ่าพรื่ะองค์ถุูกลู่กศรื่แทง ตฺรื่ัสวิ่า “เวิ้ย เจฺ้าจฺงห่ยุด,  

เวิ้ย เจฺ้าจฺงห่ยุด” ดังนี้แล่้วิ ก็เสด็จฺตฺิดตฺามไปนั�นแห่ล่ะ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อนุพนฺธึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน  

ภาวิาทิสัมพันธะใน วิิทฺธภาวิํ  สเรื่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิิทฺธ-  วิิทฺธภาวิํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อชานิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิทนฺตฺา  เรื่ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฅๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก,  เรื่ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฅๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน วิทนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ  

อนุพนฺธึสุ ฯ     

 ................................................................................................................................

๑๔๑. พนฺธุโล่  รื่ถุํ  �เปตฺฺวิา  “ตฺุมฺเห่  มตฺกา,  มตฺเกห่ิ  สทฺธึ  มยฺห่ํ  ยุทฺธํ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ  อาห่ ฯ  

 พนฺธุโล่  รื่ถุํ  �เปตฺฺวิา  “ตฺุมฺเห่  มตฺกา  (อตฺฺถุ),  มตฺเกห่ิ  (ชเนห่ิ)  สทฺธึ  มยฺห่ํ  ยุทฺธํ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ  อาห่ ฯ  

 พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  ฅเปุตฺฺวิา ห่ยุดแล่้วิ  รถุํ ซึ�งรื่ถุ  อาห กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า   

“ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  มตฺกา เป็นผู้ตฺายแล่้วิ  (อตฺฺถุ) ย่อมเป็น,  ยุทฺธํ  นิาม ช่�อ อ.การื่รื่บ  

มยฺหํ แห่่งเรื่า  สทฺธึ กับ  มตฺเกหิ  (ชเนิหิ) ด้วิยชน ท. ผู้ตฺายแล่้วิ  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 เสนาบดีช่�อว่ิาพนัธลุ่ะ ห่ยดุรื่ถุ กล่่าวิว่ิา “พวิกท่าน ตฺายแล้่วิ, ช่�อว่ิาการื่รื่บข้องเรื่ ากับพวิกชน 

ผู้ตฺายแล่้วิ ไม่มี”

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มตฺกา  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ยุทฺธํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ  

กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มตฺเกห่ิ วิิเสสนะข้อง ชเนห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยา-
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สมวิายะใน ยุทฺธํ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ยุทฺธํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๒. “มตฺกา  นาม  อมฺห่าสทิสา  น  โห่นฺตฺีตฺิ ฯ  

 (ล่ิจฺฺฉวิิโน)  “มตฺกา  (ชนา)  นาม  อมฺห่าสทิสา  น  โห่นฺตฺีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (ลิจฺฺฉวิิโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท.  (อาหํสุ) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ชนิา)  นิาม ช่�อ อ.ชน ท.  มตฺกา  

ผู้ตฺายแล่้วิ  อมฺหาสทิสา เป็นผู้เช่นกับด้วิยเรื่า  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้”  อิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิี ตฺรื่ัสแล่้วิวิ่า “ข้ึ้นช่�อวิ่าผู้ตฺายแล่้วิ เป็นเช่นกับพวิกเรื่า ห่ามิได้”

 ล่ิจฺฺฉวิิโน สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มตฺกา วิิเสสนะข้อง ชนา   

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อมฺห่าสทิสา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๓. “เตฺนห่ิ  สพฺพปจฺฺฉิมสฺส  ปรื่ิกรื่ํ  โมเจฺถุาตฺิ ฯ  

 (พนฺธุโล่)  “เตฺนห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  สพฺพปจฺฺฉิมสฺส  (ล่ิจฺฺฉวิิสฺส)  ปรื่ิกรื่ํ  โมเจฺถุาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  (อาห) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น   

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  โมเจฺถุ จฺงแก้  ปุริกรํ ซึ�งเกรื่าะ  (ลิจฺฺฉวิิสฺส) ข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิี  

สพฺฺพฺปุจฺฺฉิมสฺส ผู้มีในภายห่ล่ังแห่่งเจฺ้าล่ิจฺฉวิีทั้งปวิง”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น พวิกท่าน จฺงแก้เกรื่าะข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีท่านที�อยู่

สุดท้ายข้องเจฺ้าล่ิจฺฉวิีทั้งห่มดออกเถุิด”

 พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โมเจฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺพปจฺฺฉิมสฺส วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน ปรื่ิกรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โมเจฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๔๔. เตฺ  โมจฺยึสุ ฯ  

 เตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิิโน)  โมจฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (ลิจฺฺฉวิิโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  โมจฺยึสุ แก้แล่้วิ ฯ

 พวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น แก้แล่้วิ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน โมจฺยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๕. โส  มุตฺฺตฺมตฺฺเตฺเยวิ  มรื่ิตฺฺวิา  ปตฺิ ฯ  

 โส  (ล่ิจฺฺฉวิิ),  (ปรื่ิกเรื่)  มุตฺฺตฺมตฺฺเตฺ  เอวิ  (สนฺเตฺ),  มรื่ิตฺฺวิา  ปตฺิ ฯ

 โส  (ลิจฺฺฉวิิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิีนั้น,  (ปุริกเร) ครื่ั้นเม่�อเกรื่าะ  มุตฺฺตฺมตฺฺเตฺ  เอวิ เป็นข้องสักวิ่า 

พ้นแล่้วินั�นเทียวิ  (สนิฺเตฺ) มีอยู่,  มริตฺฺวิา  ปุตฺิ ทรื่งล่้มสิ้นพรื่ะชนม์แล่้วิ ฯ

 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีนั้น เม่�อเกรื่าะสักวิ่าห่ลุ่ดพ้นแล่้วิเท่านั้น ก็ล่้มล่งสิ้นพรื่ะชนม์แล่้วิ

 โส วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ปรื่ิกเรื่ ล่ักข้ณะ 

ใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ มุตฺฺตฺมตฺฺเตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน สนฺเตฺ,  

มรื่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๖. อถุ  เน  “สพฺเพปิ  ตฺุมฺเห่  เอวิรืู่ปา,  อตฺฺตฺโน  อตฺฺตฺโน  ฆรื่านิ  คนฺตฺฺวิา  สํวิิธาตฺพฺพํ   

สํวิิทห่ิตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺทารื่ํ  อนุสาสิตฺฺวิา  สนฺนาห่ํ  โมเจฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ  

 อถุ  เน  (ล่ิจฺฺฉวิิโน  พนฺธุโล่) “สพฺเพปิ  ตฺุมฺเห่  เอวิรืู่ปา  (อตฺฺถุ,  ตฺุมฺเห่)  อตฺฺตฺโน  อตฺฺตฺโน   

ฆรื่านิ  คนฺตฺฺวิา  (อตฺฺตฺนา)  สํวิิธาตฺพฺพํ  (กิจฺฺจฺํ)  สํวิิทห่ิตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺทารื่ํ  อนุสาสิตฺฺวิา  สนฺนาห่ํ   

โมเจฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  อาห กล่่าวิแล่้วิ  เนิ  (ลิจฺฺฉวิิโนิ)  

กะเจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  อิตฺิ วิ่า  “ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  เอวิรูปุา เป็น

ผู้มีรืู่ปอย่างนี้  (อตฺฺถุ) ย่อมเป็น,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ฆรานิิ สู่เรื่่อน 

ท.  อตฺฺตฺโนิ  อตฺฺตฺโนิ ข้องตฺนๆ  สํวิิทหิตฺฺวิา จฺัดแจฺงแล่้วิ  (อตฺฺตฺนิา)  สํวิิธาตฺพฺฺพฺํ   
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(กิจฺฺจฺํ) ซึ�งกิจฺ อันอันตฺน พึงจฺัดแจฺง  อนิุสาสิตฺฺวิา พรื่ํ�าสอนแล่้วิ  ปุุตฺฺตฺทารํ ซึ�งบุตฺรื่ 

แล่ะภรื่รื่ยา  โมเจฺถุ จฺงแก้  สนิฺนิาหํ ซึ�งเกรื่าะ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะกล่่าวิกะพวิกเจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้นวิ่า “พวิกท่านแม้ทั้งห่มด  

เป็นผู้มีสภาพเช่นนี้, พวิกท่านไปเรื่่อนข้องตฺนๆ จฺัดแจฺงกิจฺที�ควิรื่จฺัดแจฺง สั�งเสียบุตฺรื่

ภรื่รื่ยา แล่้วิจฺงเปล่่้องเกรื่าะออก”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เน วิิเสสนะข้อง  

ล่ิจฺฺฉวิิโนๆ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  “อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพๆ วิิเสสนะข้อง  

ตฺุมฺเห่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิรืู่ปา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ,   

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน โมเจฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน สองบท สามีสัมพันธะใน 

ฆรื่านิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สํวิิทห่ิตฺฺวิา  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน สํวิิธาตฺพฺพํๆ วิิเสสนะข้อง กิจฺฺจฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สํวิิทห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อนุสาสิตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺทารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุสาสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โมเจฺถุ   

สนฺนาห่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โมเจฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๗. เตฺ  ตฺถุา  กตฺฺวิา  สพฺเพปิ  ชีวิิตฺกฺข้ยํ  ปตฺฺตฺา ฯ  

 เตฺ  (ล่ิจฺฺฉวิิโน)  ตฺถุา  กตฺฺวิา  สพฺเพปิ  ชีวิิตฺกฺข้ยํ  ปตฺฺตฺา ฯ

 เตฺ  (ลิจฺฺฉวิิโนิ) อ.เจฺ้าล่ิจฺฉวิี ท. เห่ล่่านั้น  กตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น   

สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  ปุตฺฺตฺา ทรื่งถุึงแล่้วิ  ชีวิิตฺกฺขยํ ซึ�งควิามสิ้นไปแห่่งพรื่ะชนม์ ฯ

 เจฺ้าล่ิจฺฉวิีเห่ล่่านั้น ทรื่งทําเห่ม่อนอย่างนั้น แม้ทุกท่าน ทรื่งถุึงควิามสิ้นพรื่ะชนม์

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺถุา กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺฺตฺา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพๆ  

วิิเสสนะข้อง ล่ิจฺฺฉวิิโน  ชีวิิตฺกฺข้ยํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๘. พนฺธุโล่ปิ  มลฺ่ล่ิกํ  สาวิตฺฺถุึ  อาเนสิ ฯ  

 พฺนิฺธุโลปุิ แม้ อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  อาเนิสิ นําไปแล่้วิ  มลฺลิกํ ซึ�งนางมัล่ล่ิกา   
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สาวิตฺฺถุึ สู่เม่องสาวิัตฺถุี ฯ

 แม้เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ นํานางมัล่ล่ิกาไปสู่เม่องสาวิัตฺถุี

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาเนสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มลฺ่ล่ิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาเนสิ  สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณียกัมมะใน อาเนสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๙. สา  โสฬสกฺข้ตฺฺตฺุํ  ยมเก  ยมเก  ปุตฺฺเตฺ  วิิชายิ ฯ  

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  โสฬสกฺข้ตฺฺตฺุํ  ยมเก  ยมเก  ปุตฺฺเตฺ  วิิชายิ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  วิิชายิ คล่อดแล่้วิ  ปุุตฺฺเตฺ ซึ�งบุตฺรื่ ท.  ยมเก  ยมเก คู่ๆ   

โสฬูสกฺขตฺฺตฺุํ ๑๖ ครื่ั้ง ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น คล่อดบุตฺรื่เป็นคู่ๆ ๑๖ ครื่ั้ง

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิชายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โสฬสกฺข้ตฺฺตฺุํ  

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิชายิ  ยมเก สองบท วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺเตฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิชายิ ฯ

๑๕๐. สพฺเพปิ  สูรื่า  ถุามสมฺปนฺนา  อเห่สุํ ฯ  

 สพฺเพปิ  (ปุตฺฺตฺา)  สูรื่า  ถุามสมฺปนฺนา  อเห่สุํ ฯ

 (ปุุตฺฺตฺา) อ.บุตฺรื่ ท.  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  สูรา เป็นผู้กล่้าห่าญ  ถุามสมฺปุนิฺนิา เป็นผู้ 

ถุึงพรื่้อมแล่้วิด้วิยกําล่ัง  อเหสุํ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 บุตฺรื่แม้ทุกคน ได้เป็นคนกล่้าห่าญ ถุึงพรื่้อมด้วิยกําล่ัง

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพๆ วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สูรื่า ก็ดี  ถุามสมฺปนฺนา ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อเห่สุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๑. สพฺพสิปฺปานํ   นิปฺผตฺฺตฺึ  ปาปุณึสุ ฯ  

 (เตฺ  ปุตฺฺตฺา)  สพฺพสิปฺปานํ   นิปฺผตฺฺตฺึ  ปาปุณึสุ ฯ

 (เตฺ  ปุุตฺฺตฺา) อ.บุตฺรื่ ท. เห่ล่่านั้น  ปุาปุุณึสุ ถุึงแล่้วิ  นิิปฺุผตฺฺตฺึ ซึ�งควิามสําเรื่็จฺ  สพฺฺพฺสิปฺุปุานิํ 
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แห่่งศิล่ปะทั้งปวิง ท. ฯ

 บุตฺรื่เห่ล่่านั้น ถุึงควิามสําเรื่็จฺแห่่งศิล่ปะทุกอย่าง

 เตฺ วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาปุณึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺพสิปฺปานํ  

สามีสัมพันธะใน นิปฺผตฺฺตฺึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๒. เอเกกสฺส  ปุรื่ิสสห่สฺสํ  ปรื่ิวิาโรื่  อโห่สิ ฯ

 เอเกกสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  ปุรื่ิสสห่สฺสํ  ปรื่ิวิาโรื่  อโห่สิ ฯ

 ปุุริสสหสฺสํ อ.พันแห่่งบุรืุ่ษ  ปุริวิาโร เป็นบรื่ิวิารื่  เอเกกสฺส  (ปุุตฺฺตฺสฺส) ข้องบุตฺรื่  

คนห่นึ�งๆ  อโห่สิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 บุรืุ่ษ ๑,๐๐๐ คน ได้เป็นบรื่ิวิารื่ข้องบุตฺรื่ คนห่นึ�งๆ

 ปุรื่ิสสห่สฺสํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอเกกสฺส วิิเสสนะข้อง  

ปุตฺฺตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิวิาโรื่ๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๓. ปิตฺรื่า  สทฺธึ  รื่าชนิเวิสนํ  คจฺฺฉนฺเตฺห่ิ  เตฺเห่วิ  รื่าชงฺคณํ  ปรื่ิปูรื่ิ ฯ

 ปิตฺรื่า  สทฺธึ  รื่าชนิเวิสนํ  คจฺฺฉนฺเตฺห่ิ  เตฺห่ิ  เอวิ  (ปุตฺฺเตฺห่ิ)  รื่าชงฺคณํ  ปรื่ิปูรื่ิ ฯ

 ราชงฺคณํ อ.เนินแห่่งพรื่ะรื่าชา  ปุริปุูริ เตฺ็มรื่อบแล่้วิ  เตฺหิ  เอวิ  (ปุุตฺฺเตฺหิ) ด้วิยบุตฺรื่ ท. 

 เห่ล่่านั้นนั�นเทียวิ  คจฺฺฉนิฺเตฺหิ ผู้ไปอยู่  ราชนิิเวิสนิํ สู่พรื่ะรื่าชนิเวิศน์  สทฺธึ กับ   

ปุิตฺรา ด้วิยบิดา ฯ

 สนามห่ล่วิง เตฺ็มไปด้วิยบุตฺรื่เห่ล่่านั้น ผู้กําล่ังไปสู่พรื่ะรื่าชนิเวิศน์พรื่้อมกับบิดา

 รื่าชงฺคณํ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิปูรื่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปิตฺรื่า สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ  

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คจฺฺฉนฺเตฺห่ิ  รื่าชนิเวิสนํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉนฺเตฺห่ิ   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เตฺห่ิ  คจฺฺฉนฺเตฺห่ิ ก็ดี  เตฺห่ิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺเตฺห่ิๆ กรื่ณะ

ใน ปรื่ิปูรื่ิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๕๔. อเถุกทิวิสํ  วิินิจฺฺฉเย  กุฏฏฺฏปรื่าชิตฺา  มนุสฺสา  พนฺธุล่ํ  อาคจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวิา  มห่าวิิรื่วิํ   

วิิรื่วินฺตฺา  วิินิจฺฺฉยมจฺฺจฺานํ  กุฏฏฺฏกรื่ณํ  ตฺสฺส  อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 อถุ  เอกทิวิสํ  วิินิจฺฺฉเย  กุฏฏฺฏปรื่าชิตฺา  มนุสฺสา  พนฺธุล่ํ  อาคจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวิา  มห่าวิิรื่วิํ  วิิรื่วินฺตฺา   

วิินิจฺฺฉยมจฺฺจฺานํ  กุฏฏฺฏกรื่ณํ  ตฺสฺส  (พนฺธุล่สฺส)  อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  เอกทิวิสํ ในวิันห่นึ�ง  มนิุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  กุฏฏฺฏปุราชิตฺา ผู้แพ้แล่้วิ 

เพรื่าะคดีโกง  วิินิิจฺฺฉเย ในการื่วิินิจฺฉัย  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  พฺนิฺธุลํ ซึ�งเสนาบดีช่�อวิ่า 

พันธุล่ะ  อาคจฺฺฉนิฺตฺํ ผู้มาอยู่  วิิรวินิฺตฺา รื่้องอยู่  มหาวิิรวิํ รื่้องเสียงดัง  อาโรเจฺสุํ  

บอกแล่้วิ  กุฏฏฺฏกรณํ ซึ�งการื่กรื่ะทําซึ�งคดีโกง  วิินิิจฺฺฉยมจฺฺจฺานิํ ข้องอํามาตฺย์ 

ผู้วิินิจฺฉัย  ตฺสฺส  (พฺนิฺธุลสฺส) แก่เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น ฯ

  ครื่ั้นภายห่ล่ัง ณ วิันห่นึ�ง พวิกมนุษย์ผู้พ่ายแพ้เพรื่าะคดีโกงในการื่วิินิจฺฉัย เห่็นพันธุล่ะ 

เสนาบดีผู้กําล่ังมา จฺึงรื่้อง รื่้องเสียงดัง บอกการื่ทําคดีโกง ข้องเห่ล่่าอํามาตฺย์ผู้วิินิจฺฉัย 

แก่พันธุล่ะเสนาบดีนั้น

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน อาโรื่เจฺสุํ  กุฏฏฺฏปรื่าชิตฺา วิิเสสนะข้อง  

มนุสฺสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิินิจฺฺฉเย วิิสยาธารื่ะใน 

กุฏฏฺฏปรื่าชิตฺา  พนฺธุล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  อาคจฺฺฉนฺตฺํ วิิเสสนะข้อง พนฺธุล่ํ  ทิสฺวิา 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิรื่วินฺตฺา  มห่าวิิรื่วิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิรื่วินฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง 

มนุสฺสา  วิินิจฺฺฉยมจฺฺจฺานํ สามีสัมพันธะใน กุฏฏฺฏกรื่ณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เจฺสุํ   

ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง พนฺธุล่สฺสๆ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๕. โส  วิินิจฺฺฉยํ  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  อฏฺฏํ  ตฺีเรื่ตฺฺวิา  สามิกเมวิ  สามิกํ  อกาสิ ฯ

 โส  (พนฺธุโล่)  วิินิจฺฺฉยํ  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  อฏฺฏํ  ตฺีเรื่ตฺฺวิา  สามิกํ  เอวิ  สามิกํ  อกาสิ ฯ

 โส  (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  วิินิิจฺฺฉยํ สู่โรื่งเป็นที�วิินิจฺฉัย   

ตฺีเรตฺฺวิา พิจฺารื่ณาแล่้วิ  ตฺํ  อฏฺฏํ ซึ�งคดีนั้น  อกาสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  สามิกํ  เอวิ  

ซึ�งเจฺ้าข้องนั�นเทียวิ  สามิกํ ให่้เป็นเจฺ้าข้อง ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ ไปสู่โรื่งวิินิจฺฉัย พิจฺารื่ณาคดีนั้น ได้ทําเจฺ้าข้องนั�นแห่ล่ะ ให่้เป็น 



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 159

เจฺ้าข้อง

 โส วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิินิจฺฺฉยํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ตฺีเรื่ตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง อฏฺฏํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ตฺีเรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อกาสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ สามิกํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ  สามิกํ วิิกตฺิกัมมะใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๖. มห่าชโน  มห่าสทฺเทน  สาธุการื่ํ  ปวิตฺฺเตฺสิ ฯ  

 มหาชโนิ อ.มห่าชน  สาธุการํ ยังสาธุการื่  ปุวิตฺฺเตฺสิ ให่้เป็นไปทั�วิแล่้วิ  มหาสทฺเทนิ 

 ด้วิยเสียงอันดัง ฯ

 มห่าชน ให่้เสียงสาธุการื่เป็นไป ด้วิยเสียงอันดัง

 มห่าชโน เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปวิตฺฺเตฺสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่าสทฺเทน กรื่ณะใน  

ปวิตฺฺเตฺสิ  สาธุการื่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปวิตฺฺเตฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๗. ตฺํ  สุตฺฺวิา  รื่าชา  “กึ  อิทนฺตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺมตฺฺถุํ  สุตฺฺวิา  ตฺุสิตฺฺวิา  สพฺเพปิ  เตฺ  อมจฺฺเจฺ 

ห่รื่าเปตฺฺวิา  พนฺธุล่สฺเสวิ  วิินิจฺฺฉยํ  นิยฺยาเทสิ ฯ  

 ตฺํ  (สาธุการื่สทฺทํ)  สุตฺฺวิา  รื่าชา  “กึ  อิทํ  (การื่ณํ)”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺํ  อตฺฺถุํ  สุตฺฺวิา  ตฺุสิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)   

สพฺเพปิ  เตฺ  อมจฺฺเจฺ  ห่รื่าเปตฺฺวิา  พนฺธุล่สฺส  เอวิ  วิินิจฺฺฉยํ  นิยฺยาเทสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  (สาธุการสทฺทํ) ซึ�งเสียงแห่่งสาธุการื่นั้น   

ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อิทํ  (การณํ) อ.เห่ตฺุนี้  กึ อะไรื่”  อิตฺิ ดังนี้  สุตฺฺวิา 

ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  อตฺฺถุํ ซึ�งเน่้อควิามนั้น  ตฺุสิตฺฺวิา ทรื่งยินดีแล่้วิ  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  

หราเปุตฺฺวิา ให่้ถุอดแล่้วิ  เตฺ  อมจฺฺเจฺ ซึ�งอํามาตฺย์ ท. เห่ล่่านั้น  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง   

นิิยฺยาเทสิ ทรื่งมอบให่้แล่้วิ  วิินิิจฺฺฉยํ ซึ�งการื่วิินิจฺฉัย  พฺนิฺธุลสฺส  เอวิ แก่เสนาบดี 

ช่�อวิ่าพันธุล่ะนั�นเทียวิ ฯ

   พรื่ะรื่าชาทรื่งสดับเสียงสาธุการื่นั้น ตฺรื่ัสถุามวิ่า “เห่ตฺุนี้อะไรื่กัน ?” ทรื่งสดับเน่้อควิามนั้น  

ทรื่งยินดีแล่้วิ รื่ับสั�งให่้ถุอดอํามาตฺย์เห่ล่่านั้นแม้ทั้งห่มด ทรื่งมอบการื่วิินิจฺฉัย ให่้แก่
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พันธุล่ะเสนาบดีนั�นแห่ล่ะ 

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน นิยฺยาเทสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง สาธุการื่- 

สทฺทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “กึ ก็ดี  อิทํ ก็ดี วิิเสสนะ

ข้อง การื่ณํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุตฺฺวิา  ตฺํ  

วิิเสสนะข้อง อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ตฺุสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ห่รื่าเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ห่รื่าเปตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ  

สพฺเพๆ ก็ดี  เตฺ ก็ดี วิิเสสนะข้อง อมจฺฺเจฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ห่รื่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน นิยฺยาเทสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ พนฺธุล่สฺสๆ สัมปทานใน นิยฺยาเทสิ  วิินิจฺฺฉยํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน นิยฺยาเทสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๘. โส  ตฺโตฺ  ปฏฺ�าย  สมฺมา  วิินิจฺฺฉยิ ฯ  

 โส  (พนฺธุโล่)  ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺ�าย  สมฺมา  วิินิจฺฺฉยิ ฯ

 โส  (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  วิินิิจฺฺฉยิ วิินิจฺฉัยแล่้วิ  สมฺมา โดยชอบ   

ปุฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กาลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น ฯ

 จฺําเดิมแตฺ่กาล่นั้นมา พันธุล่ะเสนาบดี ก็วิินิจฺฉัยโดยชอบ

 โส วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิินิจฺฺฉยิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ  

วิิเสสนะข้อง กาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิินิจฺฺฉยิ  สมฺมา กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน วิินิจฺฺฉยิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๕๙. ตฺโตฺ  โปรื่าณกวิินิจฺฺฉยิกา  อมจฺฺจฺา  ล่�ฺจฺํ  อล่ภนฺตฺา  อปฺปล่าภา  หุ่ตฺฺวิา  “พนฺธุโล่  รื่ชฺชํ   

ปตฺฺเถุตฺีตฺิ  รื่าชกุเล่  ปรื่ิภินฺทึสุ ฯ

 ตฺโตฺ ในล่ําดับนั้น  อมจฺฺจฺา อ.อํามาตฺย์ ท.  โปุราณกวิินิิจฺฺฉยิกา ผู้กรื่ะทําซึ�งการื่วิินิจฺฉัย 

อันมีในก่อน  อลภนิฺตฺา ไม่ได้อยู่  ลญฺจฺํ ซึ�งสินบน  อปฺุปุลาภา เป็นผู้มีล่าภน้อย   

หุตฺฺวิา เป็น  ปุริภินิฺทึสุ ยุยงแล่้วิ  ราชกุเล ในรื่าชตฺรื่ะกูล่  อิตฺิ วิ่า  “พฺนิฺธุโล อ.เสนาบดี

ช่�อวิ่าพันธุล่ะ  ปุตฺฺเถุตฺิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  รชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 161

 ในล่ําดับนั้น พวิกอํามาตฺย์ผู้วิินิจฺฉัยในกาล่ก่อน เม่�อไม่ได้สินบน เป็นผู้มีล่าภน้อย  

จฺึงยุยงในรื่าชตฺรื่ะกูล่วิ่า “พันธุล่ะเสนาบดี ปรื่ารื่ถุนารื่าชสมบัตฺิ”

 ตฺโตฺ กาล่สัตฺตฺมี  โปรื่าณกวิินิจฺฺฉิกา วิิเสสนะข้อง อมจฺฺจฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิภินฺทึสุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ล่�ฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อล่ภนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อมจฺฺจฺา  

อปฺปล่าภา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิภินฺทึสุ  “พนฺธุโล่ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปตฺฺเถุตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชฺชํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปตฺฺเถุตฺิ”  อิิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

ปรื่ิภินฺทึสุ  รื่าชกุเล่ วิิสยาธารื่ะใน ปรื่ิภินฺทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๐. รื่าชา  เตฺสํ  กถุํ  คเห่ตฺฺวิา  จฺิตฺฺตฺํ  นิคฺคเห่ตฺุํ  นาสกฺข้ิ  “อิมสฺมึ  อิเธวิ  ฆาตฺิยมาเน,  ครื่ห่า   

เม  อุปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  ปุน  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปยุตฺฺตฺปุรื่ิเสห่ิ  ปจฺฺจฺนฺตฺํ  ปห่รื่าเปตฺฺวิา  พนฺธุล่ํ   

ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ปจฺฺจฺนฺโตฺ  กิรื่  กุปิโตฺ,  ตฺฺวิํ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สทฺธึ  คนฺตฺฺวิา  โจฺเรื่  คณฺห่าตฺิ  

ปห่ิณิตฺฺวิา  “เอตฺฺเถุวิสฺส  ทฺวิตฺฺตฺึสาย  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สห่  สีสํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  อาห่รื่ถุาตฺิ  เตฺน   

สทฺธึ  อ�ฺเ�ปิ  สมตฺฺเถุ  มห่าโยเธ  เปเสสิ ฯ  

 รื่าชา  เตฺสํ  (อมจฺฺจฺานํ)  กถุํ  คเห่ตฺฺวิา  จฺิตฺฺตฺํ  นิคฺคเห่ตฺุํ  น  อสกฺข้ิ  “(มยา)  อิมสฺมึ  (พนฺธุเล่)  อิธ  เอวิ  (ฅาเน)  

ฆาตฺิยมาเน,  ครื่ห่า  เม  อุปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  ปุน  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปยุตฺฺตฺปุรื่ิเสห่ิ  ปจฺฺจฺนฺตฺํ  ปห่รื่าเปตฺฺวิา  

(ปุคฺคล่ํ)  พนฺธุล่ํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ปจฺฺจฺนฺโตฺ  กิรื่  (โจฺเรื่ห่ิ)  กุปิโตฺ,  ตฺฺวิํ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สทฺธึ  คนฺตฺฺวิา  

โจฺเรื่  คณฺห่าตฺิ  (วิจฺเนน)  ปห่ิณิตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  เอตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเน)  อสฺส  (พนฺธุล่สฺส)  ทฺวิตฺฺตฺึสาย  

ปุตฺฺเตฺห่ิ  สห่  สีสํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  อาห่รื่ถุาตฺิ  (วิจฺเนน)  เตฺน  (พนฺธุเล่น)  สทฺธึ  อ�ฺเ�ปิ  สมตฺฺเถุ   

มห่าโยเธ  เปเสสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  คเหตฺฺวิา ทรื่งถุ่อเอาแล่้วิ  กถุํ ซึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  เตฺสํ   

(อมจฺฺจฺานิํ) ข้องอํามาตฺย์ ท. เห่ล่่านั้น  นิ  อสกฺขิ ไม่ได้ทรื่งอาจฺแล่้วิ  นิิคฺคเหตฺุํ เพ่�ออัน

ทรื่งข้่ม  จฺิตฺฺตฺํ ซึ�งพรื่ะทัย  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  ปุุนิ อีก  อิตฺิ วิ่า  “อิมสฺมึ  (พฺนิฺธุเล) 

ครื่ั้นเม่�อเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนี้  (มยา) อันเรื่า  ฆาตฺิยมาเนิ ฆ่าอยู่  อิธ  เอวิ  (ฅาเนิ) 

ในที�นี้นั�นเทียวิ,  ครหา อ.ควิามตฺิเตฺียน  อุปฺุปุชฺชิสฺสตฺ ิจฺักเกิดข้ึ้น  เม แก่เรื่า”  อิตฺิ ดังนี้  

ปุยุตฺฺตฺปุุริเสหิ ยังบุรืุ่ษอันพรื่ะองค์ทรื่งปรื่ะกอบแล่้วิ ท.  ปุหราเปุตฺฺวิา ให่้รื่ังควิานแล่้วิ  

ปุจฺฺจฺนิฺตฺํ ซึ�งปรื่ะเทศอันตฺั้งอยู่ปล่ายแดน  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  ปุกฺโกสาเปุตฺฺวิา ให่้

รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  พฺนิฺธุลํ ซึ�งเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ  ปุหิณิตฺฺวิา ทรื่งส่งไปแล่้วิ  (วิจฺเนินิ) 
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ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  ปุจฺฺจฺนิฺโตฺ อ.ปรื่ะเทศอันตฺั้งอยู่ปล่ายแดน   

(โจฺเรหิ) อันโจฺรื่ ท.  กุปุิโตฺ ให่้กําเรื่ิบแล่้วิ,  ตฺฺวิํ อ.ท่าน  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  สทฺธึ กับ   

ปุุตฺฺเตฺหิ ด้วิยบุตฺรื่ ท.  คณฺห จฺงจฺับ  โจฺเร ซึ�งโจฺรื่ ท.”  อิตฺิ ดังนี้  เปุเสสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ  

มหาโยเธ ซึ�งทห่ารื่ผู้ให่ญ่ ท.  สมตฺฺเถุ ผู้สามารื่ถุ  อญฺเฃปุิ แม้เห่ล่่าอ่�น  สทฺธึ กับ  

เตฺนิ  (พฺนิฺธุเลนิ) ด้วิยเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  (วิจฺเนินิ) ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า  

“(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ฉินิฺทิตฺฺวิา ตฺัดแล่้วิ  สีสํ ซึ�งศีรื่ษะ  อสฺส  (พฺนิฺธุลสฺส) ข้องเสนาบดี

ช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  สห กับ  ปุุตฺฺเตฺหิ ด้วิยบุตฺรื่ ท.  ทฺวิตฺฺตฺึสาย ๓๒ คน  เอตฺฺถุ  เอวิ  

(ฅาเนิ) ในที�นั�นนั�นเทียวิ  อาหรถุ จฺงนํามา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งถุ่อเอาคํากล่่าวิข้องพวิกอํามาตฺย์เห่ล่่านั้น ไม่ได้ทรื่งอาจฺเพ่�อจฺะข้่ม 

พรื่ะทัยได้ ทรื่งพรื่ะดํารื่ิอีกวิ่า “เม่�อเรื่าฆ่าพันธุล่ะนี้ ในที�นี้นั�นแห่ล่ะ, ข้้อครื่ห่า จฺักเกิด

ข้ึ้นแก่เรื่า” ดังนี้ รื่ับสั�งพวิกบุรืุ่ษที�ทรื่งปรื่ะกอบให่้ตฺีปัจฺจฺันตฺชนบท แล่้วิรื่ับสั�งให่้เรื่ียก

พันธุล่ะเสนาบดี ทรื่งส่งไปด้วิยพรื่ะดํารื่ัสวิ่า “ทรื่าบวิ่า ปัจฺจฺันตฺชนบท พวิกโจฺรื่ ให่้

กําเรื่ิบข้ึ้น, ท่านไปพรื่้อมด้วิยบุตฺรื่ทั้งห่ล่าย จฺงจฺับพวิกโจฺรื่” ดังนี้ ทรื่งส่งทห่ารื่ผู้ให่ญ่ 

ทั้งห่ล่าย ผู้สามารื่ถุ แม้เห่ล่่าอ่�นไป พรื่้อมกับพันธุล่ะเสนาบดีนั้น ด้วิยพรื่ะดํารื่ัสวิ่า 

“พวิกท่าน ตฺัดศีรื่ษะข้องพันธุล่ะเสนาบดีนั้น พรื่้อมกับพวิกบุตฺรื่ ในที�นั�นนั�นแห่ล่ะ จฺง

นํามา”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน  อสกฺข้ิ แล่ะเปเสสิ  อสกฺข้ิ ก็ดี  เปเสสิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

เตฺสํ วิิเสสนะข้อง อมจฺฺจฺานํๆ สามีสัมพันธะใน กถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อสกฺข้ิ  จฺิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิคฺคเห่ตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อสกฺข้ิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อสกฺข้ิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺข้ิ  “อิมสฺมึ วิิเสสนะข้อง พนฺธุเล่ๆ ล่ักข้ณะใน 

ฆาตฺิยมาเนๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฆาตฺิยมาเน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้า

กับ อิธๆ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ  วิิสยาธารื่ะใน ฆาตฺิยมาเน,  ครื่ห่า สุทธกัตฺตฺาใน  

อุปฺปชฺชิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สัมปทานใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะ 

ใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่รื่าเปตฺฺวิา   

ปยุตฺฺตฺปุรื่ิเสห่ิ ตฺตฺิยาการื่ิตฺกัมมะใน ปห่รื่าเปตฺฺวิา  ปจฺฺจฺนฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปห่รื่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  พนฺธุล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณิตฺฺวิา  
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“กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  ปจฺฺจฺนฺโตฺ วิุตฺตฺกัมมะใน กุปิโตฺๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  โจฺเรื่ห่ิ 

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กุปิโตฺ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุตฺฺเตฺห่ิ 

สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺห่   

โจฺเรื่ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺห่”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณะใน ปห่ิณิตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   เอวิศัพท์ 

อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ฉินฺทิตฺฺวิา  อสฺส วิิเสสนะ

ข้อง พนฺธุล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีสํ  ทฺวิตฺฺตฺึสาย วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยา

เข้้ากับ สห่ๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน ฉินฺทิตฺฺวิา  สีสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อาห่รื่ถุ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณะใน เปเสสิ  เตฺน วิิเสสนะข้อง พนฺธุเล่นๆ 

สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน เปเสสิ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

อ�ฺเฃๆ ก็ดี  สมตฺฺเถุ ก็ดี วิิเสสนะข้อง มห่าโยเธๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๑. ตฺสฺมึ  ปจฺฺจฺนฺตฺํ  คจฺฺฉนฺเตฺเยวิ,  “เสนาปตฺิ  กิรื่าคจฺฺฉตฺีตฺิ  ปยุตฺฺตฺโจฺรื่า  ปล่ายึสุ ฯ  

 ตฺสฺมึ  (พนฺธุเล่)  ปจฺฺจฺนฺตฺํ  คจฺฺฉนฺเตฺ  เอวิ,  “เสนาปตฺิ  กิรื่  อาคจฺฺฉตฺีตฺิ  (วิตฺฺวิา)  ปยุตฺฺตฺโจฺรื่า  ปล่ายึสุ ฯ

 ตฺสฺมึ  (พฺนิฺธุเล) ครื่ั้นเม่�อเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  คจฺฺฉนิฺเตฺ  เอวิ ไปอยู่นั�นเทียวิ   

ปุจฺฺจฺนิฺตฺํ สู่ปรื่ะเทศอันตฺั้งอยู่ปล่ายแดน,  ปุยุตฺฺตฺโจฺรา อ.โจฺรื่อันพรื่ะรื่าชาทรื่งปรื่ะกอบ

แล่้วิ ท.  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “กิร ได้ยินวิ่า  เสนิาปุตฺิ อ.เสนาบดี  อาคจฺฺฉตฺิ 

ย่อมมา”  อิตฺิ ดังนี้  ปุลายึสุ ห่นีไปแล่้วิ ฯ

 เม่�อเสนาบดีช่�อว่ิาพนัธลุ่ะนัน้ ไปสูปั่จฺจัฺนตฺชนบทนั�นแห่ล่ะ, พวิกโจฺรื่ที�พรื่ะรื่าชาทรื่งปรื่ะกอบ 

กล่่าวิวิ่า “ได้ยินวิ่า เสนาบดี ย่อมมา” ดังนี้ แล่้วิก็ห่นีไป 

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง พนฺธุเล่ๆ ล่ักข้ณะใน คจฺฺฉนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ปจฺฺจฺนฺตฺํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คจฺฺฉนฺเตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ คจฺฺฉนฺเตฺ,  ปยุตฺฺตฺโจฺรื่า สุทธกัตฺตฺาใน 

ปล่ายึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เสนาปตฺิ สุทธกัตฺตฺาใน 

อาคจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปล่ายึสุ ฯ

 ................................................................................................................................



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ164

๑๖๒. โส  ตฺํ  ปเทสํ  อาวิาสาเปตฺฺวิา  สณฺ�าเปตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิ ฯ  

 โส  (พนฺธุโล่)  ตฺํ  ปเทสํ  อาวิาสาเปตฺฺวิา  สณฺ�าเปตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิ ฯ

 โส  (พฺนิฺธุโล) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  ตฺํ  ปุเทสํ ยังปรื่ะเทศนั้น  อาวิาสาเปุตฺฺวิา  

ให่้สงบแล่้วิ  สณฺฅาเปุตฺฺวิา ให่้ตฺั้งอยู่ด้วิยดีแล่้วิ  นิิวิตฺฺตฺิ กล่ับแล่้วิ ฯ

 เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น ทําให่้ปรื่ะเทศนั้นสงบ ให่้ตฺั้งอยู่ด้วิยดี แล่้วิก็กล่ับ

 โส วิิเสสนะข้อง พนฺธุโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง  

ปเทสํๆ การื่ิตฺกัมมะใน อาวิาสาเปตฺฺวิา แล่ะ สณฺฅาเปตฺฺวิา  อาวิาสาเปตฺฺวิา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน สณฺฅาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๓. อถุสฺส  นครื่โตฺ  อวิิทูเรื่  �าเน  เตฺ  โยธา  สทฺธึ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สีสํ  ฉินฺทึสุ ฯ

 อถุ  อสฺส  (พนฺธุล่สฺส)  นครื่โตฺ  อวิิทูเรื่  �าเน  เตฺ  โยธา  สทฺธึ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สีสํ  ฉินฺทึสุ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  เตฺ  โยธา อ.ทห่ารื่ ท. เห่ล่่านั้น  ฉินิฺทึสุ ตฺัดแล่้วิ  สีสํ ซึ�งศีรื่ษะ  อสฺส   

(พฺนิฺธุลสฺส) ข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น  สทฺธึ กับ  ปุุตฺฺเตฺหิ ด้วิยบุตฺรื่ ท.  ฅาเนิ  

ในที�  อวิิทูเร อันไม่ไกล่  นิครโตฺ จฺากพรื่ะนครื่ ฯ

 ทีนั้น พวิกทห่ารื่เห่ล่่านั้น ตฺัดศีรื่ษะข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะนั้น พรื่้อมกับพวิกบุตฺรื่  

ในที�ไม่ไกล่จฺากเม่อง

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เตฺ วิิเสสนะข้อง โยธาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ฉินฺทึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อสฺส วิิเสสนะข้อง พนฺธุล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีสํ  นครื่โตฺ อปาทานใน อวิิทูเรื่ๆ  

วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ฉินฺทึสุ  สทฺธึ กิรื่ิยาสมวิายะใน ฉินฺทึสุ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  

สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึ  สีสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๔. ตฺํ  ทิวิสํ  มลฺ่ล่ิกาย  เทวิิยา  ป�ฺจฺห่ิ  ภิกฺขุ้สเตฺห่ิ  สทฺธึ  เทฺวิ  อคฺคสาวิกา  นิมนฺตฺิตฺา   

โห่นฺตฺิ ฯ  

 ตฺํ  ทิวิสํ ในวิันนั้น  อคฺคสาวิกา อ.พรื่ะอัครื่สาวิก ท.  เทฺวิ สอง  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ  
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ด้วิยรื่้อยแห่่งภิกษุ ท.  ปุญฺจฺหิ ห่้า  มลฺลิกาย  เทวิิยา  นิิมนิฺตฺิตฺา เป็นผู้อันเทวิี ช่�อวิ่า

มัล่ล่ิกา นิมนตฺ์แล่้วิ  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 ในวิันนั้น พรื่ะอัครื่สาวิกทั้ง ๒ รืู่ป พรื่้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รืู่ป นางมัล่ล่ิกานิมนตฺ์

 ตฺํ วิิเสสนะข้อง ทิวิสํๆ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน โห่นฺตฺิ  เทฺวิ วิิเสสนะข้อง อคฺคสาวิกาๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มลฺ่ล่ิกาย สัญญาวิิเสสนะข้อง เทวิิยาๆ  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิมนฺตฺิตฺา  ป�ฺจฺห่ิ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขุ้สเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ 

สทฺธึๆ ทัพพสมวิายะใน เทฺวิ  อคฺคสาวิกา  นิมนฺตฺิตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๕. อถุสฺสา  ปุพฺพณฺเห่เยวิ  “สามิกสฺส  เตฺ  สทฺธึ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สีสํ  ฉินฺทนฺตฺีตฺิ  ปณฺณํ  อาห่รื่ิตฺฺวิา   

อทํสุ ฯ  

 อถุ  (ชนา)  อสฺสา  (มลฺ่ล่ิกาย)  ปุพฺพณฺเห่  เอวิ  “(โยธา)  สามิกสฺส  เตฺ  สทฺธึ  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สีสํ  ฉินฺทนฺตฺีตฺิ   

(ฃาปนเห่ตฺุกํ)  ปณฺณํ  อาห่รื่ิตฺฺวิา  อทํสุ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  (ชนิา) อ.ชน ท.  อาหริตฺฺวิา นํามาแล่้วิ  ปุณฺณํ ซึ�งห่นังส่อ  อทํสุ ได้ให่้แล่้วิ   

อสฺสา  (มลฺลิกาย) แก่นางมัล่ล่ิกานั้น  ปุุพฺฺพฺณฺเห  เอวิ ในสมัยอันเป็นส่วินเบ่้องตฺ้น

แห่่งวิันนั�นเทียวิ  (ฃาปุนิเหตฺุกํ) มีอันให่้รืู่้-  อิตฺิ วิ่า  “(โยธา) อ.ทห่ารื่ ท.  ฉินิฺทนิฺตฺิ 

ย่อมตฺัด  สีสํ ซึ�งศีรื่ษะ  สามิกสฺส ข้องสามี  เตฺ ข้องท่าน  สทฺธึ กับ  ปุุตฺฺเตฺหิ ด้วิยบุตฺรื่ 

ท.”  อิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 ทีนั้น พวิกชนนําห่นังส่อมาให่้แก่นางมัล่ล่ิกานั้น ในเวิล่าเช้านั�นแห่ล่ะ มีอันให่้รืู่้วิ่า  

“พวิกทห่ารื่ตฺัดศีรื่ษะข้องสามีข้องท่าน พรื่้อมกับบุตฺรื่ทั้งห่ล่าย” ดังนี้ เป็นเห่ตฺุ

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  ชนา สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา วิิเสสนะข้อง  

มลฺ่ล่ิกายๆ สัมปทานใน อทํสุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ปุพฺพณฺเห่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน  

อทํสุ  “โยธา สุทธกัตฺตฺาใน ฉินฺทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สามิกสฺส สามีสัมพันธะใน 

สีสํ  เตฺ สามีสัมพันธะใน สามิกสฺส  สทฺธึ กิรื่ิยาสมวิายะใน ฉินฺทนฺตฺิ  ปุตฺฺเตฺห่ิ สห่ัตฺถุ- 

ตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึ  สีสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ  

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อทํสุ  ปณฺณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่ิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อทํสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๖๖. สา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  �ตฺฺวิา  กสฺสจฺิ  อวิตฺฺวิา  ปณฺณํ  อุจฺฺฉงฺเค  กตฺฺวิา  ภิกฺขุ้สงฺฆเมวิ   

ปรื่ิวิิสิ ฯ

   สา  (มลฺ่ล่ิกา)  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  �ตฺฺวิา  กสฺสจฺิ  อวิตฺฺวิา  ปณฺณํ  อุจฺฺฉงฺเค  กตฺฺวิา  ภิกฺขุ้สงฺฆํ  เอวิ  ปรื่ิวิิสิ ฯ  

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  ฃตฺฺวิา รืู่้แล่้วิ  ตฺํ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วินั้น   

อวิตฺฺวิา ไม่บอกแล่้วิ  กสฺสจฺิ แก่ใครื่ๆ  กตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ปุณฺณํ ซึ�งห่นังส่อ  อุจฺฺฉงฺเค 

ที�ชายพก  ปุริวิิสิ อังคาสแล่้วิ  ภิกฺขุสงฺฆํ  เอวิ ซึ�งห่มู่แห่่งภิกษุนั�นเทียวิ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น รืู่้ควิามเป็นไปนั้น ไม่บอกแก่ใครื่ๆ เห่น็บห่นังส่อไวิ้ที�ชายพก แล่้วิอังคาส 

ภิกษุสงฆ์นั�นแห่ล่ะ

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะ 

ข้อง ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อวิตฺฺวิา  กสฺสจฺิ สัมปทานใน 

อวิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ปณฺณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  อุจฺฺฉงฺเค วิิสยาธารื่ะใน 

กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิิสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ภิกฺขุ้สงฺฆํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ปรื่ิวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๗. อถุสฺสา  ปรื่ิจฺารื่ิกาโย  ภิกฺขู้นํ  ภตฺฺตฺํ  ทตฺฺวิา  สปฺปิจฺาฏึ  อาห่รื่นฺตฺิโย  เถุรื่านํ  ปุรื่โตฺ  จฺาฏึ   

ภินฺทึสุ ฯ  

 อถุ  อสฺสา  (มลฺ่ล่ิกาย)  ปรื่ิจฺารื่ิกาโย  ภิกฺขู้นํ  ภตฺฺตฺํ  ทตฺฺวิา  สปฺปิจฺาฏึ  อาห่รื่นฺตฺิโย  เถุรื่านํ   

ปุรื่โตฺ  จฺาฏึ  ภินฺทึสุ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ปุริจฺาริกาโย อ.ห่ญิงรื่ับใช้ ท.  อสฺสา  (มลฺลิกาย) ข้องนางมัล่ล่ิกานั้น   

ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  ภตฺฺตฺํ ซึ�งภัตฺรื่  ภิกฺขูนิํ แก่ภิกษุ ท.  อาหรนิฺตฺิโย นํามาอยู่  สปฺุปุิจฺาฏึ 

ซึ�งถุาดแห่่งเนยใส  ภินิฺทึสุ ทําล่ายแล่้วิ  จฺาฏึ ซึ�งถุาด  ปุุรโตฺ ในที�ข้้างห่น้า  เถุรานิํ 

ข้องพรื่ะเถุรื่ะ ท. ฯ

 ทีนั้น พวิกห่ญิงรื่ับใช้ข้องนางมัล่ล่ิกานั้น ถุวิายภัตฺรื่แก่ภิกษุทั้งห่ล่าย นําถุาดเนยใสมา  

ทําล่ายถุาดในที�ข้้างห่น้าข้องพรื่ะเถุรื่ะทั้งห่ล่าย

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี ปรื่ิจฺารื่ิกาโย สุทธกัตฺตฺาใน ภินฺทึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา  



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 167

วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกายๆ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิจฺารื่ิกาโย  ภิกฺขู้นํ สัมปทานใน ทตฺฺวิา   

ภตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ภินฺทึสุ  สปฺปิจฺาฏึ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อาห่รื่นฺตฺิโยๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ปรื่ิจฺารื่ิกาโย  เถุรื่านํ สามีสัมพันธะใน ปุรื่โตฺๆ  

วิิสยาธารื่ะใน ภินฺทึสุ  จฺาฏึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ภินฺทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๘. ธมฺมเสนาปตฺิ  “เภทนธมฺมํ  ภินฺนํ  น  จฺินฺเตฺตฺพฺพนฺตฺิ  อาห่ ฯ  

 ธมฺมเสนาปตฺิ  “(นามรืู่ปํ)  เภทนธมฺมํ  ภินฺนํ  (เกนจฺิ)  น  จฺินฺเตฺตฺพฺพนฺตฺิ  อาห่ ฯ

 ธมฺมเสนิาปุตฺิ อ.พรื่ะธรื่รื่มเสนาบดี  อาห กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(นิามรูปุํ) อ.นามแล่ะรืู่ป    

เภทนิธมฺมํ มีอันแตฺกไปเป็นธรื่รื่มดา  ภินิฺนิํ แตฺกไปแล่้วิ  (เกนิจฺิ) อันใครื่ๆ  นิ   

จฺินิฺเตฺตฺพฺฺพฺํ ไม่พึงคิด”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะธรื่รื่มเสนาบดี กล่่าวิวิ่า “นามแล่ะรืู่ป ที�มีอันแตฺกไปเป็นธรื่รื่มดา ที�แตฺกไปแล่้วิ ใครื่ๆ  

ไม่ควิรื่คิด”

 ธมฺมเสนาปตฺิ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “นามรืู่ปํ วิุตฺตฺกัมมะใน  

จฺินฺเตฺตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เภทนธมฺมํ ก็ดี  ภินฺนํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง นามรืู่ปํ  เกนจฺิ 

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺตฺพฺพํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน จฺินฺเตฺตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๙. สา  อุจฺฺฉงฺคโตฺ  ปณฺณํ  นีห่รื่ิตฺฺวิา  “ทฺวิตฺฺตฺึสาย  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สทฺธึ  ปิตฺุ  สีสํ  ฉินฺทนฺตฺีตฺิ  เม   

อิมํ  ปณฺณํ  อาห่รื่ึสุ,  อห่ํ  อิทํ  สุตฺฺวิาปิ  น  จฺินฺเตฺสึ;  สปฺปิจฺาฏิยา  ภินฺนาย,  กึ 

จฺินฺเตฺสฺสามิ  ภนฺเตฺตฺิ  อาห่ ฯ  

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  อุจฺฺฉงฺคโตฺ  ปณฺณํ  นีห่รื่ิตฺฺวิา  “(ชนา  ‘โยธา)  ทฺวิตฺฺตฺึสาย  ปุตฺฺเตฺห่ิ  สทฺธึ  ปิตฺุ  สีสํ   

ฉินฺทนฺตฺีตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)  เม  อิมํ  ปณฺณํ  อาห่รื่ึสุ,  อห่ํ  อิทํ  (วิตฺฺถุุํ)  สุตฺฺวิาปิ  น  จฺินฺเตฺสึ;   

สปฺปิจฺาฏิยา  ภินฺนาย,  (อห่ํ)  กึ  จฺินฺเตฺสฺสามิ  ภนฺเตฺตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  นิีหริตฺฺวิา นําออกแล่้วิ  ปุณฺณํ ซึ�งห่นังส่อ  อุจฺฺฉงฺคโตฺ  

จฺากชายพก  อาห กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ชนิา) อ.ชน ท.  อาหรึสุ นํามาแล่้วิ  อิมํ  

ปุณฺณํ ซึ�งห่นังส่อนี้  เม แก่ดิฉัน  (ฃาปุนิเหตฺุกํ) มีอันให่้รืู่้-  อิตฺิ วิ่า  ‘(โยธา) อ.ทห่ารื่ 
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ท.  ฉินิฺทนิฺตฺิ ย่อมตฺัด  สีสํ ซึ�งศีรื่ษะ  ปุิตฺุ ข้องบิดา  สทฺธึ กับ  ปุุตฺฺเตฺหิ ด้วิยบุตฺรื่ ท.  

ทฺวิตฺฺตฺึสาย สามสิบสองคน’  อิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ,  อหํ อ.ดิฉัน  สุตฺฺวิาปุิ แม้ฟังแล่้วิ  อิทํ  

(วิตฺฺถุุํ) ซึ�งเรื่่�องนี้  นิ  จฺินิฺเตฺสึ ไม่คิดแล่้วิ,  สปฺุปุิจฺาฏิยา ครื่ั้นเม่�อถุาดแห่่งเนยใส   

ภินิฺนิาย แตฺกแล่้วิ,  ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้เจฺรื่ิญ  (อหํ) อ.ดิฉัน  จฺินิฺเตฺสฺสามิ จฺักคิด  กึ 

ทําไม”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น นําห่นังส่อออกจฺากชายพก กล่่าวิวิ่า “พวิกชนนําห่นังส่อนี้มามอบให่้ดิฉัน  

มีอันให่้รืู่้วิ่า ‘พวิกทห่ารื่ ตฺัดศีรื่ษะบิดาพรื่้อมกับบุตฺรื่ ๓๒ คน’ ดังนี้ เป็นเห่ตฺุ, ดิฉันแม้ฟัง

เรื่่�องนี้แล่้วิ ก็ไม่คิด, เม่�อถุาดเนยใส แตฺกแล่้วิ, ดิฉันจฺักคิดทําไม ท่านผู้เจฺรื่ิญ”

  สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุจฺฺฉงฺคโตฺ  

อปาทานใน นีห่รื่ิตฺฺวิา  ปณฺณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นีห่รื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ชนา 

สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘โยธา สุทธกัตฺตฺาใน ฉินฺทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิตฺฺตฺึสาย วิิเสสนะข้อง ปุตฺฺเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ ทัพพ-

สมวิายะใน ปิตฺุๆ สามีสัมพันธะใน สีสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทนฺตฺิ’  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน  

ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาห่รื่ึสุ  เม สัมปทานใน อาห่รื่ึสุ  อิมํ วิิเสสนะข้อง 

ปณฺณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่ึสุ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสึๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อิทํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สุตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺสึ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน จฺินฺเตฺสึ,  สปฺปิจฺาฏิยา ล่ักข้ณะใน  

ภินฺนายๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๐. ธมฺมเสนาปตฺิ

   “อนิมิตฺฺตฺมน�ฺ�าตฺํ       มจฺฺจฺานํ  อิธ  ชีวิิตฺํ

   กสิรื่�ฺจฺ  ปรื่ิตฺฺตฺ�ฺจฺ       ตฺ�ฺจฺ  ทุกฺเข้น  สํยุตฺฺตฺนฺตฺิ

 อาทีนิ  วิตฺฺวิา  ธมฺมํ  เทเสตฺฺวิา  อุฏฺ�ายาสนา  วิิห่ารื่ํ  อคมาสิ ฯ  

 ธมฺมเสนาปตฺิ

   “อนิมิตฺฺตฺํ  (จฺ  เกนจฺิ)  อน�ฺ�าตฺํ  (จฺ)  มจฺฺจฺานํ  อิธ  (โล่เก)  ชีวิิตฺํ

   กสิรื่ํ  จฺ  ปรื่ิตฺฺตฺํ  จฺ,  ตฺํ  (ชีวิิตฺํ)  จฺ  ทุกฺเข้น  สํยุตฺฺตฺนฺตฺิ
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 อาทีนิ  (วิจฺนานิ)  วิตฺฺวิา  ธมฺมํ  เทเสตฺฺวิา  อุฏฺ�าย  อาสนา  วิิห่ารื่ํ  อคมาสิ ฯ

 ธมฺมเสนิาปุตฺิ อ.พรื่ะธรื่รื่มเสนาบดี  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  (วิจฺนิานิิ) ซึ�งคํา ท.  อิตฺิอาทีนิิ  

เป็นตฺ้นวิ่า  

 “ชีวิิตฺํ อ.ชีวิิตฺ  มจฺฺจฺานิํ ข้องสัตฺวิ์ผู้มีอันจฺะพึงตฺาย ท.  อิธ  (โลเก) 

ในโล่กนี้  อนิิมิตฺฺตฺํ ไม่มีเครื่่�องห่มาย  (จฺ) ด้วิย  (เกนิจฺิ)  

อนิญฺฃาตฺํ อันใครื่ๆ ไม่รืู่้แล่้วิ  (จฺ) ด้วิย  กสิรํ  อันฝืดเค่อง  จฺ 

ด้วิย  ปุริตฺฺตฺํ อันนิดห่น่อย  จฺ ด้วิย,  จฺ อนึ�ง  ตฺํ  (ชีวิิตฺํ) อ.ชีวิิตฺ

นั้น  สํยุตฺฺตฺํ ปรื่ะกอบพรื่้อมแล่้วิ  ทุกฺเขนิ ด้วิยควิามทุกข้์”  อิตฺิ 

ดังนี้  

 เทเสตฺฺวิา แสดงแล่้วิ  ธมฺมํ ซึ�งธรื่รื่ม  อุฏฺฅาย ลุ่กข้ึ้นแล่้วิ  อาสนิา จฺากอาสนะ  อคมาสิ  

ได้ไปแล่้วิ  วิิหารํ สู่วิิห่ารื่ ฯ

 พรื่ะธรื่รื่มเสนาบดี กล่่าวิคําเป็นตฺ้นวิ่า 

 “ชีวิิตฺข้องสัตฺวิ์ทั้งห่ล่ายในโล่กนี้ ไม่มีนิมิตฺ ใครื่ๆ ก็รืู่้ไม่ได้  

ฝืดเค่อง แล่ะนิดห่น่อย, อนึ�ง ชีวิิตฺนั้น ปรื่ะกอบด้วิยควิามทุกข้์” 

ดังนี้

 แสดงธรื่รื่ม แล่้วิจฺึงลุ่กข้ึ้นจฺากอาสนะ ได้ไปวิิห่ารื่ 

 ธมฺมเสนาปตฺิ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

 “อนิมิตฺฺตฺํ ก็ดี  อน�ฺฃาตฺํ ก็ดี  กสิรื่ํ ก็ดี  ปรื่ิตฺฺตฺํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง 

ชีวิิตฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  จฺ สี�ศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ อนิมิตฺฺตฺํ  

อน�ฺฃาตฺํ  กสิรื่ํ แล่ะ ปรื่ิตฺฺตฺํ  เกนจฺิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺรื่าใน อน�ฺฃาตฺํ  

มจฺฺจฺานํ สามีสัมพันธะใน ชีวิิตฺํ  อิธ วิิเสสนะข้อง โล่เกๆ วิิสยา-

ธารื่ะใน มจฺฺจฺานํ,  จฺศัพท์ สัมปิณฑูนัตฺถุะ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ชีวิิตฺํๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน สํยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทุกฺเข้น กรื่ณะใน  

สํยุตฺฺตฺํ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน อาทีนิ  วิจฺนานิ  

 อาทีนิ วิิเสสนะข้อง วิจฺนานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เทเสตฺฺวิา   

ธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ  

อาสนา อปาทานใน อุฏฺฅาย  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ
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๑๗๑. สาปิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสาโย  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ตฺุมฺห่ากํ  สามิกา  นิรื่ปรื่าธา  อตฺฺตฺโน   

ปุรื่ิมกมฺมผล่ํ  ล่ภึสุ,  ตฺุมฺเห่  มา  โสจฺิตฺฺถุ  มา  ปรื่ิเทวิิตฺฺถุ,  รื่�ฺโ�  อุปรื่ิ  มโนปโทสํ   

มา  กรื่ิตฺฺถุาตฺิ  โอวิทิ ฯ  

 สาปิ  (มลฺ่ล่ิกา  ปุคฺคล่ํ)  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสาโย  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ตฺุมฺห่ากํ  สามิกา  นิรื่ปรื่าธา  (หุ่ตฺฺวิา)   

อตฺฺตฺโน  ปุรื่ิมกมฺมผล่ํ  ล่ภึสุ,  ตฺุมฺเห่  มา  โสจฺิตฺฺถุ  มา  ปรื่ิเทวิิตฺฺถุ,  รื่�ฺโ�  อุปรื่ิ  มโนปโทสํ   

มา  กรื่ิตฺฺถุาตฺิ  โอวิทิ ฯ

 สาปุิ  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกาแม้นั้น  (ปุุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปุกฺโกสาเปุตฺฺวิา ให่้รื่้อง 

เรื่ียกแล่้วิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณาสโย ซึ�งลู่กสะใภ้ ๓๒ คน ท.  โอวิทิ กล่่าวิสอนแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“สามิกา อ.สามี ท.  ตฺุมฺหากํ ข้องเจฺ้า ท.  นิิรปุราธา เป็นผู้มีควิามผิดออกแล่้วิ   

(หุตฺฺวิา) เป็น  ลภึสุ ได้แล่้วิ  ปุุริมกมฺมผลํ ซึ�งผล่แห่่งกรื่รื่มอันมีในก่อน  อตฺฺตฺโนิ ข้อง

ตฺน,  ตฺุมฺเห อ.เจฺ้า ท.  มา  โสจฺิตฺฺถุ อย่าเศรื่้าโศกแล่้วิ  มา  ปุริเทวิิตฺฺถุ อย่าครื่ํ�าครื่วิญ

แล่้วิ  มา  กริตฺฺถุ อย่ากรื่ะทําแล่้วิ  มโนิปุโทสํ ซึ�งการื่ปรื่ะทุษรื่้ายแห่่งใจฺ  อุปุริ ในเบ่้อง

บน  รญฺโฃ แห่่งพรื่ะรื่าชา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกาแม้นั้น ให่้คนไปเรื่ียกลู่กสะใภ้ ๓๒ คน กล่่าวิวิ่า “พวิกสามีข้องเธอทั้งห่ล่าย  

ปรื่าศจฺากควิามผิด ได้ผล่กรื่รื่มในกาล่ก่อนข้องตฺน, พวิกเธอ อย่าเศรื่้าโศก อย่า

ครื่ํ�าครื่วิญ, อย่าทําควิามปรื่ะทุษทางใจฺ ในเบ่้องบนพรื่ะรื่าชา”

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สาๆ วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โอวิทิๆ อาข้ยาตฺ- 

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสาโย อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โอวิทิ  “สามิกา สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภึสุๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน สามิกา  นิรื่ปรื่าธา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน ล่ภึสุ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน ปุรื่ิมกมฺมผล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภึสุ,   

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน โสจฺิตฺฺถุ แล่ะ ปรื่ิเทวิิตฺฺถุ  โสจฺิตฺฺถุ ก็ดี  ปรื่ิเทวิิตฺฺถุ ก็ดี อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มา สองศัพท์ ปฏิเสธะใน โสจฺิตฺฺถุ แล่ะ ปรื่ิเทวิิตฺฺถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

กรื่ิตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน อุปรื่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน กรื่ิตฺฺถุ  

มโนปโทสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิตฺฺถุ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กรื่ิตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

โอวิทิ ฯ



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 171

๑๗๒. รื่�ฺโ�  จฺรื่ปุรื่ิสา  ตฺํ  กถุํ  สุตฺฺวิา  เตฺสํ  นิทฺโทสภาวิํ  รื่�ฺโ�  กถุยึสุ ฯ  

 รื่�ฺโ�  จฺรื่ปุรื่ิสา  ตฺํ  กถุํ  สุตฺฺวิา  เตฺสํ  (ชนานํ)  นิทฺโทสภาวิํ  รื่�ฺโ�  กถุยึสุ ฯ

 จฺรปุุริสา อ.บุรืุ่ษสอดแนม ท.  รญฺโฃ ข้องพรื่ะรื่าชา  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  ตฺํ  กถุํ ซึ�งวิาจฺา 

เป็นเครื่่�องกล่่าวินั้น  กถุยึสุ กรื่าบทูล่แล่้วิ  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา  เตฺสํ  (ชนิานิํ)   

นิิทฺโทสภาวิํ ซึ�งควิามที� แห่่งชน ท. เห่ล่่านั้น เป็นผู้มีโทษออกแล่้วิ ฯ

 พวิกบุรืุ่ษสอดแนมข้องพรื่ะรื่าชา ฟังคํากล่่าวินั้นแล่้วิ กรื่าบทูล่แด่พรื่ะรื่าชา ถุึงควิามที� 

พวิกชนเห่ล่่านั้น เป็นผู้ปรื่าศจฺากโทษ

 จฺรื่ปุรื่ิสา สุทธกัตฺตฺาใน กถุยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน  

จฺรื่ปุรื่ิสา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง กถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กถุยึสุ  เตฺสํ  

วิิเสสนะข้อง ชนานํๆ ภาวิาทิสัมพันธะใน นิทฺโทสภาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กถุยึสุ  รื่�ฺโฃ 

สัมปทานใน กถุยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๓. รื่าชา  สํเวิคปฺปตฺฺโตฺ  ตฺสฺสา  นิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  มลฺ่ล่ิก�ฺจฺ  สุณิสาโย  จฺสฺสา  ข้มาเปตฺฺวิา

 มลฺ่ล่ิกาย  วิรื่ํ  อทาสิ ฯ  

 รื่าชา  สํเวิคปฺปตฺฺโตฺ  ตฺสฺสา  (มลฺ่ล่ิกาย)  นิเวิสนํ  คนฺตฺฺวิา  มลฺ่ล่ิกํ  จฺ  สุณิสาโย  จฺ  อสฺสา  (มลฺ่ล่ิกาย)   

ข้มาเปตฺฺวิา  มลฺ่ล่ิกาย  วิรื่ํ  อทาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สํเวิคปฺุปุตฺฺโตฺ ผู้ทรื่งถุึงแล่้วิซึ�งควิามสล่ดพรื่ะทัย  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺ 

ไปแล่้วิ  นิิเวิสนิํ สู่ที�เป็นที�อยู่  ตฺสฺสา  (มลฺลิกาย) ข้องนางมัล่ล่ิกานั้น  มลฺลิกํ ยังนาง

มัล่ล่ิกา  จฺ ด้วิย  สุณิสาโย ยังลู่กสะใภ้ ท.  อสฺสา  (มลฺลิกาย) ข้องนางมัล่ล่ิกานั้น   

จฺ ด้วิย  ขมาเปุตฺฺวิา ให่้อดโทษแล่้วิ  อทาสิ ได้พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  วิรํ ซึ�งพรื่  มลฺลิกาย 

แก่นางมัล่ล่ิกา ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งถุงึควิามสล่ดพรื่ะทัย เสด็จฺไปสูที่�อยูข่้องนางมลั่ล่กิานัน้ ข้อข้มานางมลั่ล่กิา 

แล่ะลู่กสะใภ้ข้องนางมัล่ล่ิกานั้น แล่้วิได้พรื่ะรื่าชทานพรื่แก่นางมัล่ล่ิกา 

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สํเวิคปฺปตฺฺโตฺ วิิเสสนะข้อง รื่าชา   

ตฺสฺสา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกายๆ สามีสัมพันธะใน นิเวิสนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  
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คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ข้มาเปตฺฺวิา  มลฺ่ล่ิกํ ก็ดี  สุณิสาโย ก็ดี การื่ิตฺกัมมะใน  

ข้มาเปตฺฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ มลฺ่ล่ิกํ แล่ะ สุณิสาโย  อสฺสา  มลฺ่ล่ิกาย  

อสฺสา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกายๆ สามีสัมพันธะใน สุณิสาโย  ข้มาเปตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อทาสิ  มลฺ่ล่ิกาย สัมปทานใน อทาสิ  วิรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๔. สา  “วิโรื่  คห่ิโตฺ  เม  โห่ตฺูตฺิ  วิตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ  คเตฺ,  มตฺกภตฺฺตฺํ  ทตฺฺวิา  นห่าตฺฺวิา  รื่าชานํ   

อุปสงฺกมิตฺฺวิา  “เทวิ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  เม  วิโรื่  ทินฺโน,  มยฺห่�ฺจฺ  อ�ฺเ�น  อตฺฺโถุ  นตฺฺถุิ, 

ทฺวิตฺฺตฺึสาย  จฺ  เม  สุณิสานํ  มม�ฺจฺ  กุล่ฆรื่คมนํ  อนุชานาถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  “วิโรื่  คห่ิโตฺ  เม  โห่ตฺูตฺิ  วิตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ  (รื่�ฺเฃ)  คเตฺ,  มตฺกภตฺฺตฺํ  ทตฺฺวิา  นห่าตฺฺวิา   

รื่าชานํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  “เทวิ  ตฺุมฺเห่ห่ิ  เม  วิโรื่  ทินฺโน,  มยฺห่ํ  จฺ  อ�ฺเ�น  (วิตฺฺถุุนา)  อตฺฺโถุ  นตฺฺถุิ,  

(ตฺุมฺเห่)  ทฺวิตฺฺตฺึสาย  จฺ  เม  สุณิสานํ  มมํ  จฺ  กุล่ฆรื่คมนํ  อนุชานาถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  วิตฺฺวิา กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “วิโร อ.พรื่  คหิโตฺ  เม เป็นพรื่ 

อันห่ม่อมฉัน รื่ับเอาแล่้วิ  โหตฺุ จฺงเป็นเถุิด”  อิตฺิ ดังนี้,  ตฺสฺมึ  (รญฺเฃ) ครื่ั้นเม่�อพรื่ะ-

รื่าชานั้น  คเตฺ เสด็จฺไปแล่้วิ,  ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  มตฺกภตฺฺตฺํ ซึ�งภัตฺรื่เพ่�อบุคคล่ผู้ตฺาย

แล่้วิ  นิฺหาตฺฺวิา อาบแล่้วิ  อุปุสงฺกมิตฺฺวิา เข้้าไปเฝ้าแล่้วิ  ราชานิํ ซึ�งพรื่ะรื่าชา  อาห 

กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “เทวิ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ  วิโร อ.พรื่  ตฺุมฺเหหิ อัน

พรื่ะองค์  ทินิฺโนิ พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  เม แก่ห่ม่อมฉัน,  จฺ อนึ�ง  อตฺฺโถุ อ.ควิามตฺ้องการื่  

อญฺเฃนิ  (วิตฺฺถุุนิา) ด้วิยวิัตฺถุุอ่�น  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  มยฺหํ แก่ห่ม่อมฉัน,  (ตฺุมฺเห) 

อ.พรื่ะองค์  อนิุชานิาถุ ข้อจฺงทรื่งอนุญาตฺ  กุลฆรคมนิํ ซึ�งการื่ไปสู่เรื่่อนข้องตฺรื่ะกูล่  

สุณิสานิํ แก่ลู่กสะใภ้ ท.  ทฺวิตฺฺตฺึสาย สามสิบสองคน  เม ข้องห่ม่อมฉัน  จฺ ด้วิย  มมํ 

แก่ห่ม่อมฉัน  จฺ ด้วิย”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น กรื่าบทูล่วิ่า “ข้อจฺงเป็นพรื่อันห่ม่อมฉันรื่ับเอาแล่้วิเถุิด” ดังนี้  

เม่�อพรื่ะรื่าชานั้น เสด็จฺไปแล่้วิ ก็ถุวิายมตฺกภัตฺรื่ อาบนํ้า เข้้าไปเฝ้าพรื่ะรื่าชา กรื่าบทูล่

วิ่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้สมมุตฺิเทพ พรื่ที�พรื่ะองค์พรื่ะรื่าชทานแก่ห่ม่อมฉันแล่้วิ, อนึ�ง ควิาม

ตฺ้องการื่ด้วิยวิัตฺถุุอย่างอ่�น ไม่มีแก่ห่ม่อมฉัน, ข้อพรื่ะองค์จฺงทรื่งอนุญาตฺการื่ไปสู่เรื่่อน

ตฺรื่ะกูล่ข้องลู่กสะใภ้ ๓๒ คนข้องห่ม่อมฉัน แล่ะข้องห่ม่อมฉันเถุิด”
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 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “วิโรื่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คห่ิโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺุ  เม อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

คห่ิโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง รื่�ฺเฃ 

ล่ักข้ณะใน คเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  มตฺกภตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นห่าตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิา  รื่าชานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “เทวิ อาล่ปนะ  วิโรื่ วิุตฺตฺกัมมะใน ทินฺโนๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  

ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺโน  เม สัมปทานใน ทินฺโน,  จฺศัพท์ สัมปิณฑูนัตฺถุะ   

อตฺฺโถุ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน นตฺฺถุิ  อ�ฺเฃน  

วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุนาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อตฺฺโถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อนุชานาถุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิตฺฺตฺึสาย วิิเสสนะข้อง สุณิสานํ  เม สามีสัมพันธะใน  

สุณิสานํๆ ก็ดี  มมํ ก็ดี สามีสัมพันธะใน กุล่ฆรื่คมนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุชานาถุ   

จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ ทฺวิตฺฺตฺึสาย  เม  สุณิสานํ แล่ะ มมํ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๗๕. รื่าชา  สมฺปฏิจฺฺฉิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สมฺปุฏิจฺฺฉิ ทรื่งรื่ับพรื่้อมแล่้วิ ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งรื่ับแล่้วิ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน สมฺปฏิจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๖. สยํปิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสา  ยถุาสกานิ  กุล่านิ  เปเสสิ ฯ

 (มลฺ่ล่ิกา)  สยํปิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสา  ยถุาสกานิ  กุล่านิ  เปเสสิ ฯ

 (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกา  เปุเสสิ ส่งไปแล่้วิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสา ซึ�งลู่กสะใภ้ ๓๒ คน ท.   

กุลานิิ สู่ตฺรื่ะกูล่ ท.  ยถุาสกานิิ อันเป็นข้องตฺนอย่างไรื่  สยํปุิ แม้ด้วิยตฺนเอง ฯ

 นางมัล่ล่ิกา ส่งลู่กสะใภ้ ๓๒ คน กล่ับไปสู่ตฺรื่ะกูล่ข้องแตฺ่ล่ะท่าน แม้ด้วิยตฺนเอง

 มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สยํๆ  
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กรื่ณะใน เปเสสิ  ทฺวิตฺฺตฺึสสุณิสา อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ  ยถุาสกานิ วิิเสสนะข้อง กุล่านิๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๗. สา  กุสินารื่ายํ  อตฺฺตฺโน  กุล่ฆรื่ํ  อคมาสิ ฯ  

 สา  (มลฺ่ล่ิกา)  กุสินารื่ายํ  อตฺฺตฺโน  กุล่ฆรื่ํ  อคมาสิ ฯ

 สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัล่ล่ิกานั้น  อคมาสิ ได้ไปแล่้วิ  กุลฆรํ สู่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะกูล่   

อตฺฺตฺโนิ ข้องตฺน  กุสินิารายํ ในเม่องช่�อวิ่ากุสินารื่า ฯ

 นางมัล่ล่ิกานั้น ได้ไปสู่เรื่่อนตฺรื่ะกูล่ข้องตฺน ในเม่องกุสินารื่า

 สา วิิเสสนะข้อง มลฺ่ล่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กุสินารื่ายํ  

วิิสยาธารื่ะใน กุล่ฆรื่ํ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน กุล่ฆรื่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๘. รื่าชาปิ  พนฺธุล่เสนาปตฺิโน  ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆการื่ายนสฺส  นาม  เสนาปตฺิฏฺ�านํ   

อทาสิ ฯ  

 ราชาปุิ แม้ อ.พรื่ะรื่าชา  อทาสิ ได้พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  เสนิาปุตฺิฏฺฅานิํ ซึ�งตฺําแห่น่ง 

แห่่งเสนาบดี  ทีฆการายนิสฺส  นิาม ช่�อ แก่ทีฆการื่ายนะ  ภาคิเนิยฺยสฺส ผู้เป็นห่ล่าน  

พฺนิฺธุลเสนิาปุตฺิโนิ ข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ ฯ

 แม้พรื่ะรื่าชา ได้พรื่ะรื่าชทานตฺําแห่น่งเสนาบดีแก่มานพช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะ ผู้เป็นห่ล่าน 

ข้องเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ 

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พนฺธุล่- 

เสนาปตฺิโน สามีสัมพันธะใน ภาคิเนยฺยสฺสๆ วิิเสสนะข้อง ทีฆการื่ายนสฺส  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ทีฆการื่ายนสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  เสนาปตฺิฏฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๙. โส  ปน  “มาตฺุโล่  เม  อิมินา  มารื่ิโตฺตฺิ  รื่�ฺโ�  โอตฺารื่ํ  คเวิสนฺโตฺ  วิิจฺรื่ตฺิ ฯ
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 โส  (ทีฆการื่ายโน)  ปน  “มาตฺุโล่  เม  อิมินา  (รื่�ฺฃา)  มารื่ิโตฺตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  รื่�ฺโ�  โอตฺารื่ํ   

คเวิสนฺโตฺ  วิิจฺรื่ตฺิ ฯ

 ปุนิ ก็  โส  (ทีฆการายโนิ) อ.เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะนั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ   

อิตฺิ วิ่า  “มาตฺุโล อ.ลุ่ง  เม ข้องเรื่า  อิมินิา  (รญฺฃา) อันพรื่ะรื่าชานี้  มาริโตฺ ให่้ตฺาย

แล่้วิ”  อิตฺิ ดังนี้  คเวิสนิฺโตฺ  วิิจฺรตฺิ ย่อมเที�ยวิแสวิงห่าอยู่  โอตฺารํ ซึ�งช่อง  รญฺโฃ  

ข้องพรื่ะรื่าชา ฯ

  ก็ เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะนั้น คิดวิ่า “ลุ่งข้องเรื่า พรื่ะรื่าชานี้ ทําให่้ตฺายแล่้วิ” ดังนี้  

ย่อมเที�ยวิแสวิงห่าช่องข้องพรื่ะรื่าชา

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  โส วิิเสสนะข้อง ทีฆการื่ายโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิจฺรื่ตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มาตฺุโล่ วิุตฺตฺกัมมะใน มารื่ิโตฺๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  เม  

สามีสัมพันธะใน มาตฺุโล่  อิมินา วิิเสสนะข้อง รื่�ฺฃาๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน มารื่ิโตฺ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเวิสนฺโตฺ  รื่�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน 

โอตฺารื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเวิสนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ทีฆการื่ายโน ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๐. รื่าชา  กิรื่  นิรื่ปรื่าธสฺส  พนฺธุล่สฺส  มารื่ิตฺกาล่โตฺ  ปฏฺ�าย  วิิปฺปฏิสารื่ี  หุ่ตฺฺวิา  จฺิตฺฺตฺสฺสาทํ   

น  ล่ภตฺิ  รื่ชฺชสุข้ํ  นานุโภตฺิ ฯ

 รื่าชา  กิรื่  (อตฺฺตฺนา)  นิรื่ปรื่าธสฺส  พนฺธุล่สฺส  มารื่ิตฺกาล่โตฺ  ปฏฺ�าย  วิิปฺปฏิสารื่ี  หุ่ตฺฺวิา  จฺิตฺฺตฺสฺสาทํ   

น  ล่ภตฺิ  รื่ชฺชสุข้ํ  น  อนุโภตฺิ ฯ

 กิรื่ ได้ยินวิ่า  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  วิิปฺุปุฏิสารี เป็นผู้มีควิามเด่อดรื่้อนพรื่ะทัย  หุตฺฺวิา   

เป็น  นิ  ลภตฺิ  ย่อมไม่ทรื่งได้  จฺิตฺฺตฺสฺสาทํ ซึ�งควิามยินดีแห่่งพรื่ะทัย  นิ  อนิุโภตฺิ  

ย่อมไม่ทรื่งเสวิย  รชฺชสุขํ ซึ�งควิามสุข้ในควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา  ปุฏฺฅาย จฺําเดิม   

(อตฺฺตฺนิา)  นิิรปุราธสฺส  พฺนิฺธุลสฺส  มาริตฺกาลโตฺ แตฺ่กาล่ แห่่งเสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ 

ผู้มีควิามผิดออกแล่้วิ เป็นผู้ อันพรื่ะองค์ ให่้ตฺายแล่้วิ ฯ

 ได้ยินวิ่า พรื่ะรื่าชา เป็นผู้มีควิามเด่อดรื่้อนพรื่ะทัย ย่อมไม่ทรื่งได้ควิามยินดีพรื่ะทัย  

ย่อมไม่เสวิยรื่ัชสุข้ ตฺั้งแตฺ่เสนาบดีช่�อวิ่าพันธุล่ะ ผู้ปรื่าศจฺากควิามผิด ที�พรื่ะองค์ทําให่้

ตฺาย
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 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภตฺิ แล่ะอนุโภตฺิ  ล่ภตฺิ ก็ดี  อนุโภตฺิ ก็ดี   

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน มารื่ิตฺ-  นิรื่ปรื่าธสฺส วิิเสสนะข้อง 

พนฺธุล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน มารื่ิตฺกาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

หุ่ตฺฺวิา  วิิปฺปฏิสารื่ี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ล่ภตฺิ  จฺิตฺฺตฺสฺสาทํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ล่ภตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ล่ภตฺิ  รื่ชฺชสุข้ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุโภตฺิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อนุโภตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๑. ตฺทา  สตฺฺถุา  สากิยานํ  เมทฬุปํ  นาม  นิคมํ  นิสฺสาย  วิิห่รื่ตฺิ ฯ

 ตฺทา ในกาล่นั้น  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  นิิสฺสาย ทรื่งอาศัยแล่้วิ  นิิคมํ ซึ�งนิคม  เมทฬูุปุํ   

นิาม ช่�อวิ่าเมทฬุปะ  สากิยานิํ ข้องเจฺ้าศากยะ ท.  วิิหรตฺิ ย่อมปรื่ะทับอยู่ ฯ

 ในครื่าวินั้น พรื่ะศาสดา ทรื่งอาศัยนิคมช่�อวิ่าเมทฬุปะข้องพวิกเจฺ้าศากยะ ปรื่ะทับอยู่

 ตฺทา กาล่สัตฺตฺมี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน วิิห่รื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยานํ สามี- 

สัมพันธะใน นิคมํ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ เมทฬุปํๆ วิิเสสนะข้อง นิคมํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน วิิห่รื่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๒. รื่าชา  ตฺตฺฺถุ  คนฺตฺฺวิา  อารื่ามโตฺ  อวิิทูเรื่  ข้นฺธาวิารื่ํ  นิวิาเสตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น   

“สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิสฺสามีตฺิ  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่าชกกุธภณฺฑูานิ  ทีฆการื่ายนสฺส   

ทตฺฺวิา  เอกโกวิ  คนฺธกุฏึ  ปาวิิสิ ฯ

 รื่าชา  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  คนฺตฺฺวิา  อารื่ามโตฺ  อวิิทูเรื่  ข้นฺธาวิารื่ํ  นิวิาเสตฺฺวิา  มห่นฺเตฺน  ปรื่ิวิาเรื่น   

“(อห่ํ)  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  ป�ฺจฺ  รื่าชกกุธภณฺฑูานิ  ทีฆการื่ายนสฺส  

ทตฺฺวิา  เอกโกวิ  คนฺธกุฏึ  ปาวิิสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ) ในที�นั้น  นิิวิาเสตฺฺวิา รื่ับสั�งให่้ 

ตฺั้งแล่้วิ  ขนิฺธาวิารํ ซึ�งค่าย  อวิิทูเร ในที�ไม่ไกล่  อารามโตฺ จฺากอารื่าม  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺ

ไปแล่้วิ  วิิหารํ สู่วิิห่ารื่  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันทรื่งดํารื่ิ  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.เรื่า  วินิฺทิสฺสามิ 

จฺักถุวิายบังคม  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา”  อิตฺิ ดังนี้  ปุริวิาเรนิ กับด้วิยบรื่ิวิารื่   

มหนิฺเตฺนิ ห่มู่ให่ญ่  ทตฺฺวิา พรื่ะรื่าชทานแล่้วิ  ราชกกุธภณฺฑูานิิ ซึ�งรื่าชกกุธภัณฑู์ ท.  
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ปุญฺจฺ ห่้า  ทีฆการายนิสฺส แก่เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะ  เอกโกวิ ผู้ผู้เดียวิเทียวิ  

ปุาวิิสิ ได้เสด็จฺเข้้าไปแล่้วิ  คนิฺธกุฏึ สู่พรื่ะคันธกุฎีี ฯ

 พรื่ะรื่าชา เสด็จฺไปในที�นั้น รื่ับสั�งให่้ตฺั้งค่าย ในที�ไม่ไกล่จฺากอารื่าม เสด็จฺไปสู่วิิห่ารื่  

พรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ห่มู่ให่ญ่ ด้วิยทรื่งดํารื่ิวิ่า “เรื่าจฺักถุวิายบังคมพรื่ะศาสดา” ดังนี้ จฺึง

พรื่ะรื่าชทานเครื่่�องรื่าชกกุธภัณฑู์ ๕ อย่าง แก่เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะ แล่้วิเสด็จฺ

เข้้าไปสู่พรื่ะคันธกุฎีีล่ําพังพรื่ะองค์เดียวิ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิาเสตฺฺวิา  อารื่ามโตฺ อปาทานใน อวิิทูเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน นิวิาเสตฺฺวิา  ข้นฺธาวิารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิวิาเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา   

มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง ปรื่ิวิาเรื่นๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ คนฺตฺฺวิา  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

วินฺทิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์  

สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน คนฺตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  ป�ฺจฺ วิิเสสนะข้อง รื่าชกกุธภณฺฑูานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิา   

ทีฆการื่ายนสฺส สัมปทานใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาวิิสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้า

กับ เอกโกๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชา  คนฺธกุฏึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๘๓. สพฺพํ  ธมฺมเจฺตฺิยสุตฺฺตฺนิยาเมน  เวิทิตฺพฺพํ ฯ  

 สพฺพํ  (วิตฺฺถุุ  ปณฺฑูิเตฺน)  ธมฺมเจฺตฺิยสุตฺฺตฺนิยาเมน  เวิทิตฺพฺพํ ฯ

 สพฺฺพฺํ  (วิตฺฺถุุ) อ.เรื่่�องทั้งปวิง  (ปุณฺฑูิเตฺนิ) อันบัณฑูิตฺ  เวิทิตฺพฺฺพฺํ พึงทรื่าบ  ธมฺมเจฺตฺิย- 

สุตฺฺตฺนิิยาเมนิ ตฺามทํานองแห่่งธรื่รื่มเจฺตฺิยสูตฺรื่ ฯ

 เรื่่�องทุกเรื่่�อง บัณฑูิตฺพึงทรื่าบ ตฺามทํานองแห่่งธรื่รื่มเจฺตฺิยสูตฺรื่

 สพฺพํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุๆ วิุตฺตฺกัมมะใน เวิทิตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ปณฺฑูิเตฺน  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน เวิทิตฺพฺพํ  ธมฺมเจฺตฺิยสุตฺฺตฺนิยาเมน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน เวิทิตฺพฺพํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๘๔. ตฺสฺมึ  คนฺธกุฏึ  ปวิิฏฺเ�,  ทีฆการื่ายโน  ตฺานิ  รื่าชกกุธภณฺฑูานิ  คเห่ตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ   

รื่าชานํ  กตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  เอกํ  อสฺสํ  เอก�ฺจฺ  อุปฏฺ�านการื่ิกํ  มาตฺุคามํ  �เปตฺฺวิา   

นิวิตฺฺเตฺตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุึ  อคมาสิ ฯ

 ตฺสฺมึ  (รื่�ฺเฃ)  คนฺธกุฏึ  ปวิิฏฺเ�,  ทีฆการื่ายโน  ตฺานิ  รื่าชกกุธภณฺฑูานิ  คเห่ตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ   

รื่าชานํ  กตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  เอกํ  อสฺสํ  (จฺ)  เอกํ  จฺ  อุปฏฺ�านการื่ิกํ  มาตฺุคามํ  �เปตฺฺวิา  (เสนํ)   

นิวิตฺฺเตฺตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุึ  อคมาสิ ฯ

 ตฺสฺมึ  (รญฺเฃ) ครื่ั้นเม่�อพรื่ะรื่าชานั้น  ปุวิิฏฺเฅ เสด็จฺเข้้าไปแล่้วิ  คนิฺธกุฏึ สู่พรื่ะคันธกุฎีี,   

ทีฆการายโนิ อ.เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะ  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  ตฺานิิ  ราช-

กกุธภณฺฑูานิิ ซึ�งรื่าชกกุธภัณฑู์ ท. เห่ล่่านั้น  กตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  วิิฑููฑูภํ ซึ�งพรื่ะกุมารื่

พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะ  ราชานิํ ให่้เป็นพรื่ะรื่าชา  ฅเปุตฺฺวิา เห่ล่่อไวิ้แล่้วิ  เอกํ  อสฺสํ  

ซึ�งม้า ห่นึ�งตฺัวิ  จฺ ด้วิย  เอกํ  อุปุฏฺฅานิการิกํ  มาตฺุคามํ ซึ�งมาตฺุคาม ผู้กรื่ะทําซึ�งการื่

บํารืุ่ง คนห่นึ�ง  จฺ ด้วิย  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา  (เสนิํ) ยังกองทัพ  นิิวิตฺฺเตฺตฺฺวิา ให่้กล่ับ

แล่้วิ  อคมาสิ ได้ไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ สู่เม่องสาวิัตฺถุี ฯ

 เม่�อพรื่ะรื่าชาเสด็จฺเข้้าไปสู่พรื่ะคันธกุฎีีแล่้วิ, เสนาบดีช่�อวิ่าทีฆการื่ายนะยึดเอาเครื่่�อง 

รื่าชกกุธภัณฑู์เห่ล่่านั้น แตฺ่งตฺั้งให่้พรื่ะกุมารื่พรื่ะนามวิ่าวิิฑููฑูภะเป็นพรื่ะรื่าชา เห่ล่่อม้า

ห่นึ�งตฺัวิแล่ะมาตฺุคามผู้ทําการื่อุปัฏฐากห่นึ�งคนไวิ้แก่พรื่ะรื่าชา ให่้กองทัพกล่ับ ได้ไป 

สู่เม่องสาวิัตฺถุี

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง รื่�ฺเฃๆ ล่ักข้ณะใน ปวิิฏฺเฅๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  คนฺธกุฏึ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ปวิิฏฺเฅ,  ทีฆการื่ายโน สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺานิ วิิเสสนะ

ข้อง รื่าชกกุธภณฺฑูานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  รื่าชานํ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปตฺฺวิา  รื่�ฺโฃ 

สัมปทานใน ฅเปตฺฺวิา  เอกํ วิิเสสนะข้อง อสฺสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปตฺฺวิา  เอกํ ก็ดี   

อุปฏฺฅานการื่ิกํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง มาตฺุคามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปตฺฺวิา  จฺศัพท์ ปท- 

สมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ เอกํ  อสฺสํ แล่ะ เอกํ  อุปฏฺฅานการื่ิกํ  มาตฺุคามํ  ฅเปตฺฺวิา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺเตฺตฺฺวิา  เสนํ การื่ิตฺกัมมะใน นิวิตฺฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ   

สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ
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๑๘๕. รื่าชา  สตฺฺถุารื่า  สทฺธึ  ปิยกถุํ  กเถุตฺฺวิา  นิกฺข้นฺโตฺ  เสนํ  อทิสฺวิา  ตฺํ  มาตฺุคามํ   

ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  สุตฺฺวิา  “ภาคิเนยฺยํ  อาทาย  คนฺตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ  คเห่สฺสามีตฺิ 

รื่าชคห่นครื่ํ  คจฺฺฉนฺโตฺ,  วิิกาเล่  ทฺวิาเรื่สุ  ปิทห่ิเตฺสุ,  นครื่ํ  ปตฺฺวิา  เอกิสฺสา  สาล่าย  

นิปชฺชิตฺฺวิา  วิาตฺาตฺปกิล่นฺโตฺ  รื่ตฺฺตฺิภาเค  ตฺตฺฺเถุวิ  กาล่มกาสิ ฯ  

 รื่าชา  สตฺฺถุารื่า  สทฺธึ  ปิยกถุํ  กเถุตฺฺวิา  นิกฺข้นฺโตฺ  เสนํ  อทิสฺวิา  ตฺํ  มาตฺุคามํ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺํ  ปวิตฺฺตฺึ  สุตฺฺวิา  

“(อห่ํ)  ภาคิเนยฺยํ  อาทาย  คนฺตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ  คเห่สฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  รื่าชคห่นครื่ํ  คจฺฺฉนฺโตฺ,  

(ปุคฺคเล่น)  วิิกาเล่  ทฺวิาเรื่สุ  ปิทห่ิเตฺสุ,  นครื่ํ  ปตฺฺวิา  เอกิสฺสา  สาล่าย  นิปชฺชิตฺฺวิา  วิาตฺาตฺป- 

กิล่นฺโตฺ  รื่ตฺฺตฺิภาเค  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเน)  กาล่ํ  อกาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  กเถุตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  ปุิยกถุํ ซึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิอันเป็นที�รื่ัก   

สทฺธึ กับ  สตฺฺถุารา ด้วิยพรื่ะศาสดา  นิิกฺขนิฺโตฺ เสด็จฺออกไปแล่้วิ  อทิสฺวิา ไม่ทรื่งเห่็น

แล่้วิ  เสนิํ ซึ�งกองทัพ  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  ตฺํ  มาตฺุคามํ ซึ�งมาตฺุคามนั้น  สุตฺฺวิา 

ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  ปุวิตฺฺตฺึ ซึ�งควิามเป็นไปทั�วิ  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“(อหํ) อ.เรื่า  อาทาย พาเอาแล่้วิ  ภาคิเนิยฺยํ ซึ�งห่ล่าน  คเหสฺสามิ จฺักจฺับ  วิิฑููฑูภํ  

ซึ�งวิิฑููฑูภะ”  อิตฺิ ดังนี้  คจฺฺฉนิฺโตฺ เสด็จฺไปอยู่  ราชคหนิครํ สู่เม่องช่�อวิ่ารื่าชคฤห่์,   

ทฺวิาเรสุ ครื่ั้นเม่�อปรื่ะตฺู ท.  (ปุุคฺคเลนิ) อันบุคคล่  ปุิทหิเตฺสุ ปิดแล่้วิ  วิิกาเล ในเวิล่า

วิิกาล่,  ปุตฺฺวิา เสด็จฺถุึงแล่้วิ  นิครํ ซึ�งพรื่ะนครื่  นิิปุชฺชิตฺฺวิา บรื่รื่ทมแล่้วิ  สาลาย  

ในศาล่า  เอกิสฺสา ห่ล่ังห่นึ�ง  วิาตฺาตฺปุกิลนิฺโตฺ ผู้ทรื่งบอบชํ้าแล่้วิเพรื่าะล่มแล่ะแดด  

อกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  กาลํ ซึ�งกาล่ะ  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเนิ) ในที�นั้นนั�นเทียวิ  รตฺฺตฺิ-

ภาเค ในส่วินแห่่งรื่าตฺรื่ี ฯ

 พรื่ะรื่าชาตฺรื่ัสปิยกถุากับพรื่ะศาสดาแล่้วิ เสด็จฺออกไป ไม่ทรื่งเห่็นกองทัพ จฺึงตฺรื่ัสถุาม 

มาตฺุคามนั้น ทรื่งสดับควิามเป็นไปนั้น ทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “เรื่าพาเอาห่ล่านไปแล่้วิ จฺักจฺับ

วิิฑููฑูภะ” ดังนี้ จฺึงเสด็จฺไปสู่พรื่ะนครื่รื่าชคฤห่์ เม่�อปรื่ะตฺูถุูกปิดในเวิล่าวิิกาล่ เสด็จฺถุึง

พรื่ะนครื่ จฺึงบรื่รื่ทมในศาล่าห่ล่ังห่นึ�ง ผู้ทรื่งบอบชํ้าเพรื่าะล่มแล่ะแดด ได้ทรื่งสวิรื่รื่คตฺ

ในที�นั้นนั�นแห่ล่ะ ในส่วินแห่่งรื่าตฺรื่ี

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุารื่า สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ  

กิรื่ิยาสมวิายะใน กเถุตฺฺวิา  ปิยกถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  
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นิกฺข้นฺโตฺๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชา  เสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง มาตฺุคามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

สุตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง ปวิตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  

“อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คเห่สฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภาคิเนยฺยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่สฺสามิ  วิิฑููฑูภํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน คเห่สฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโตฺ   

รื่าชคห่นครื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง รื่าชา,  ทฺวิาเรื่สุ 

ล่ักข้ณะใน ปิทห่ิเตฺสุๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปิทห่ิเตฺสุ  วิิกาเล่  

กาล่สัตฺตฺมีใน ปิทห่ิเตฺสุ,  นครื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นิปชฺชิตฺฺวิา  เอกิสฺสา วิิเสสนะข้อง สาล่ายๆ วิิสยาธารื่ะใน นิปชฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน วิาตฺาตฺปกิล่นฺโตฺๆ วิิเสสนะข้อง รื่าชา  รื่ตฺฺตฺิภาเค กาล่สัตฺตฺมีใน อกาสิ  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อกาสิ  กาล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๖. วิิภาตฺาย  รื่ตฺฺตฺิยา,  “เทวิ  โกสล่นรื่ินฺท  อนาโถุ  ชาโตฺสีตฺิ  วิิล่ปนฺตฺิยา  ตฺสฺสา  อิตฺฺถุิยา   

สทฺทํ  สุตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อาโรื่เจฺสุํ ฯ  

 วิิภาตฺาย  รื่ตฺฺตฺิยา,  (ชนา  “ตฺฺวิํ)  เทวิ  โกสล่นรื่ินฺท  อนาโถุ  ชาโตฺ  อสีตฺิ  วิิล่ปนฺตฺิยา  ตฺสฺสา  อิตฺฺถุิยา   

สทฺทํ  สุตฺฺวิา  รื่�ฺโ�  อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 รตฺฺตฺิยา ครื่ั้นเม่�อรื่าตฺรื่ี  วิิภาตฺาย สวิ่างแล่้วิ,  (ชนิา) อ.ชน ท.  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  สทฺทํ  

ซึ�งเสียง  ตฺสฺสา  อิตฺฺถุิยา ข้องห่ญิงนั้น  วิิลปุนิฺตฺิยา ผู้บ่นเพ้ออยู่  อิตฺิ วิ่า  “โกสล-

นิรินิฺท ข้้าแตฺ่พรื่ะรื่าชาผู้เป็นจฺอมแห่่งนรื่ชนชาวิโกศล่  เทวิ ผู้สมมุตฺิเทพ  (ตฺฺวิํ) 

อ.พรื่ะองค์  อนิาโถุ เป็นผู้ไม่มีที�พึ�ง  ชาโตฺ เป็นผู้เกิดแล่้วิ  อสิ ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้   

อาโรเจฺสุํ กรื่าบทูล่แล่้วิ  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา ฯ

   เม่�อรื่าตฺรื่ีสวิ่างแล่้วิ, พวิกชนฟังเสียงข้องห่ญิงนั้น ผู้บ่นเพ้ออยู่วิ่า “เจฺ้าจฺอมแห่่งนรื่ชน 

ชาวิโกศล่ ผู้สมมุตฺิเทพ พรื่ะองค์ทรื่งเกิดเป็นผู้ไรื่้ที�พึ�ง” ดังนี้ แล่้วิกรื่าบทูล่แด่พรื่ะรื่าชา

 รื่ตฺฺตฺิยา ล่ักข้ณะใน วิิภาตฺายๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  ชนา สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาข้ยาตฺบท
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กัตฺตฺุวิาจฺก  “เทวิ วิิเสสนะข้อง โกสล่นรื่ินฺทๆ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนาโถุ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

วิิล่ปนฺตฺิยาๆ ก็ดี  ตฺสฺสา ก็ดี วิิเสสนะข้อง อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน สทฺทํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสุํ  รื่�ฺโฃ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๗. โส  มาตฺุล่สฺส  มห่นฺเตฺน  สกฺกาเรื่น  สรื่ีรื่กิจฺฺจฺํ  กาเรื่สิ ฯ

 โส  (รื่าชา  ปุคฺคล่ํ)  มาตฺุล่สฺส  มห่นฺเตฺน  สกฺกาเรื่น  สรื่ีรื่กิจฺฺจฺํ  กาเรื่สิ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชานั้น  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  กาเรสิ ให่้กรื่ะทําแล่้วิ  สรีรกิจฺฺจฺํ  

ซึ�งกิจฺด้วิยพรื่ะสรื่ีรื่ะ  มาตฺุลสฺส ข้องพรื่ะเจฺ้าลุ่ง  สกฺกาเรนิ ด้วิยสักการื่ะ  มหนิฺเตฺนิ  

อันให่ญ่  ฯ

 พรื่ะรื่าชานั้น รื่ับสั�งบุคคล่ให่้ทําพรื่ะสรื่ีรื่กิจฺข้องพรื่ะเจฺ้าลุ่ง ด้วิยสักการื่ให่ญ่

 โส วิิเสสนะข้อง รื่าชาๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน กาเรื่สิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่สิ  มาตฺุล่สฺส สามีสัมพันธะใน สรื่ีรื่กิจฺฺจฺํ  มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง  

สกฺกาเรื่นๆ กรื่ณะใน กาเรื่สิ  สรื่ีรื่กิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๘. วิิฑููฑูโภปิ  รื่ชฺชํ  ล่ภิตฺฺวิา  ตฺํ  เวิรื่ํ  สรื่ิตฺฺวิา  “สพฺเพปิ  สากิเย  มาเรื่สฺสามีตฺิ  มห่ตฺิยา   

เสนาย  นิกฺข้มิ ฯ  

 วิิฑููฑูโภปิ  รื่ชฺชํ  ล่ภิตฺฺวิา  ตฺํ  เวิรื่ํ  สรื่ิตฺฺวิา  “(อห่ํ)  สพฺเพปิ  สากิเย  มาเรื่สฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)   

มห่ตฺิยา  เสนาย  นิกฺข้มิ ฯ

 วิิฑููฑูโภปุิ แม้ อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  ลภิตฺฺวิา ทรื่งได้แล่้วิ  รชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา   

สริตฺฺวิา ทรื่งรื่ะล่ึกถุึงแล่้วิ  ตฺํ  เวิรํ ซึ�งเวิรื่นั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  

“(อหํ) อ.เรื่า  สากิเย ยังเจฺ้าศากยะ ท.  สพฺฺเพฺปุิ แม้ทั้งปวิง  มาเรสฺสามิ จฺักให่้ตฺาย”  

อิตฺิ ดังนี้  นิิกฺขมิ เสด็จฺออกไปแล่้วิ  เสนิาย กับด้วิยกองทัพ  มหตฺิยา ห่มู่ให่ญ่ ฯ

 แม้พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ ทรื่งได้รื่ัชสมบัตฺิแล่้วิ ทรื่งรื่ะล่ึกถุึงเวิรื่นั้น ทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “เรื่าจฺักให่้ 

เจฺ้าศากยะแม้ทั้งห่มดตฺาย” ดังนี้ เสด็จฺออกไปพรื่้อมกับกองทัพห่มู่ให่ญ่
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 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิิฑููฑูโภๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺข้มิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

รื่ชฺชํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สรื่ิตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะข้อง เวิรื่ํๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน สรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน มาเรื่สฺสามิๆ 

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สพฺเพๆ วิิเสสนะข้อง สากิเยๆ 

การื่ิตฺกัมมะใน มาเรื่สฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิ  

มห่ตฺิยา วิิเสสนะข้อง เสนายๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ นิกฺข้มิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๙. ตฺํ  ทิวิสํ  สตฺฺถุา  ปจฺฺจฺูสกาเล่  โล่กํ  โอโล่เกนฺโตฺ  �าตฺิสงฺฆวิินาสํ  ทิสฺวิา  “�าตฺิสงฺคห่ํ   

กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุพฺพณฺห่สมเย  ปิณฺฑูาย  จฺรื่ิตฺฺวิา  ปิณฺฑูปาตฺปฏิกฺกนฺโตฺ   

คนฺธกุฏิยํ  สีห่เสยฺยํ  กปฺเปตฺฺวิา  สายณฺห่สมเย  อากาเสน  คนฺตฺฺวิา  กปิล่วิตฺฺถุุสามนฺเตฺ  

กพรื่จฺฺฉาเย  รืุ่กฺข้มูเล่  นิสีทิ ฯ  

 ตฺํ  ทิวิสํ  สตฺฺถุา  ปจฺฺจฺูสกาเล่  โล่กํ  โอโล่เกนฺโตฺ  �าตฺิสงฺฆวิินาสํ  ทิสฺวิา  “(มยา)  �าตฺิสงฺคห่ํ   

กาตฺุํ  วิฏฺฏตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุพฺพณฺห่สมเย  ปิณฺฑูาย  จฺรื่ิตฺฺวิา  ปิณฺฑูปาตฺปฏิกฺกนฺโตฺ  คนฺธกุฏิยํ   

สีห่เสยฺยํ  กปฺเปตฺฺวิา  สายณฺห่สมเย  อากาเสน  คนฺตฺฺวิา  กปิล่วิตฺฺถุุสามนฺเตฺ  กพรื่จฺฺฉาเย  รืุ่กฺข้มูเล่  

นิสีทิ ฯ

 ตฺํ  ทิวิสํ ในวิันนั้น  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  โอโลเกนิฺโตฺ ทรื่งตฺรื่วิจฺดูอยู่  โลกํ ซึ�งสัตฺวิ์โล่ก   

ปุจฺฺจฺูสกาเล ในกาล่เป็นที�ข้จฺัดเสียเฉพาะซึ�งม่ด  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  ฃาตฺิสงฺฆวิินิาสํ 

ซึ�งควิามพินาศแห่่งห่มู่ญาตฺิ  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(มยา)  ฃาตฺิสงฺคหํ  

กาตฺุํ อ.อัน อันเรื่า กรื่ะทํา ซึ�งการื่สงเครื่าะห่์ซึ�งญาตฺิ  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อิตฺิ ดังนี้   

จฺริตฺฺวิา เสด็จฺเที�ยวิไปแล่้วิ  ปุิณฺฑูาย เพ่�อบิณฑูบาตฺ  ปุุพฺฺพฺณฺหสมเย ในสมัยอันเป็น

เบ่้องตฺ้นแห่่งวิัน  ปุิณฺฑูปุาตฺปุฏิกฺกนิฺโตฺ ผู้ทรื่งก้าวิกล่ับแล่้วิจฺากบิณฑูบาตฺ  กปฺุเปุตฺฺวิา 

ทรื่งสําเรื่็จฺแล่้วิ  สีหเสยฺยํ ซึ�งการื่บรื่รื่ทมเพียงดังการื่นอนข้องรื่าชสีห่์  คนิฺธกุฏิยํ  

ในพรื่ะคันธกุฎีี  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  อากาเสนิ ทางอากาศ  สายณฺหสมเย ในสมัย

เป็นที�สิ้นไปแห่่งวิัน  นิิสีทิ ปรื่ะทับนั�งแล่้วิ  รุกฺขมูเล ที�โคนแห่่งตฺ้นไม้  กพฺรจฺฺฉาเย  

อันมีเงาอันห่่าง  กปุิลวิตฺฺถุุสามนิฺเตฺ ในที�ใกล่้เคียงแห่่งเม่องช่�อวิ่ากบิล่พัสดุ์ ฯ

 ในวิันนั้น พรื่ะศาสดาทรื่งตฺรื่วิจฺดูสัตฺวิ์โล่กในเวิล่าใกล่้รืุ่่ง ทรื่งเห่็นควิามพินาศแห่่งห่มู่- 

ญาตฺิ ทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “การื่ที�เรื่าสงเครื่าะห่์ห่มู่ญาตฺิ ย่อมควิรื่” เสด็จฺเที�ยวิไปเพ่�อ
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บิณฑูบาตฺในเวิล่าเช้า เสด็จฺก้าวิกล่ับจฺากบิณฑูบาตฺ ทรื่งสําเรื่็จฺสีห่ไสยยาสน์ในพรื่ะ-

คันธกุฎีี เสด็จฺไปทางอากาศในเวิล่าเย็น ปรื่ะทับนั�งที�โคนตฺ้นไม้ที�มีเงาห่่าง ที�ใกล่้เคียง

เม่องกบิล่พัสดุ์

 ตฺํ วิิเสสนะข้อง ทิวิสํๆ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน นิสีทิ  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ปจฺฺจฺูสกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน โอโล่เกนฺโตฺ  โล่กํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกนฺโตฺๆ 

อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  ฃาตฺิสงฺฆวิินาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฏตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน กาตฺุํ  ฃาตฺิสงฺคห่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน จฺรื่ิตฺฺวิา  ปุพฺพณฺห่สมเย กาล่สัตฺตฺมีใน จฺรื่ิตฺฺวิา  ปิณฺฑูาย สัมปทานใน จฺรื่ิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปิณฺฑูปาตฺปฏิกฺกนฺโตฺๆ วิิเสสนะข้อง สตฺฺถุา  คนฺธกุฏิยํ วิิสยาธารื่ะใน  

กปฺเปตฺฺวิา  สีห่เสยฺยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กปฺเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  สายณฺห่-

สมเย กาล่สัตฺตฺมีใน คนฺตฺฺวิา  อากาเสน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นิสีทิ  กปิล่วิตฺฺถุุสามนฺเตฺ วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิ  กพรื่จฺฺฉาเย วิิเสสนะข้อง รืุ่กฺข้มูเล่ๆ  

วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๐. ตฺโตฺ  วิิฑููฑูภสฺส  รื่ชฺชสีมายํ  มห่นฺโตฺ  สณฺฑูจฺฺฉาโย  นิโคฺรื่ธรืุ่กฺโข้  อตฺฺถุิ ฯ 

 ตฺโตฺ  (ฅานโตฺ)  วิิฑููฑูภสฺส  รื่ชฺชสีมายํ  มห่นฺโตฺ  สณฺฑูจฺฺฉาโย  นิโคฺรื่ธรืุ่กฺโข้  อตฺฺถุิ ฯ 

 นิิโคฺรธรุกฺโข อ.ตฺ้นไทรื่  สณฺฑูจฺฺฉาโย อันมีเงาอันสนิท  มหนิฺโตฺ ตฺ้นให่ญ่  อตฺฺถุิ มีอยู่   

รชฺชสีมายํ ในเข้ตฺแห่่งควิามเป็นแห่่งพรื่ะรื่าชา  วิิฑููฑูภสฺส ข้องพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  ตฺโตฺ  

(ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นั้น ฯ

 ตฺ้นไทรื่ที�มีเงาสนิท ตฺ้นให่ญ่ มีอยู่ในรื่ัชสีมาข้องพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ แตฺ่ที�นั้น

 มห่นฺโตฺ ก็ดี  สณฺฑูจฺฺฉาโย ก็ดี วิิเสสนะข้อง นิโคฺรื่ธรืุ่กฺโข้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะข้อง ฅานโตฺๆ อปาทานใน อตฺฺถุิ  วิิฑููฑูภสฺส สามีสัมพันธะใน 

รื่ชฺชสีมายํๆ วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๙๑. วิิฑููฑูโภ   สตฺฺถุารื่ํ  ทิสฺวิา  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  กึการื่ณา  เอวิรืู่ปาย   

อุณฺห่เวิล่าย  อิมสฺมึ  กพรื่จฺฺฉาเย  รืุ่กฺข้มูเล่  นิสินฺนตฺฺถุ,  เอตฺสฺมึ  สณฺฑูจฺฺฉาเย   

นิโคฺรื่ธมูเล่  นิสีทถุ  ภนฺเตฺตฺิ  วิตฺฺวิา,  “โห่ตฺุ  มห่ารื่าช,  �าตฺกานํ  ฉายา  นาม   

สีตฺล่าตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  “�าตฺกานํ  รื่กฺข้ณตฺฺถุาย  สตฺฺถุา  อาคโตฺ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา   

สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุิเมวิ  ปจฺฺจฺาคมิ ฯ  

 วิิฑููฑูโภ  สตฺฺถุารื่ํ  ทิสฺวิา  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  ภนฺเตฺ  กึการื่ณา  เอวิรืู่ปาย   

อุณฺห่เวิล่าย  อิมสฺมึ  กพรื่จฺฺฉาเย  รืุ่กฺข้มูเล่  นิสินฺนา  อตฺฺถุ,  (ตฺุมฺเห่)  เอตฺสฺมึ  สณฺฑูจฺฺฉาเย   

นิโคฺรื่ธมูเล่  นิสีทถุ  ภนฺเตฺตฺิ  วิตฺฺวิา,  “(เอตฺํ  วิตฺฺถุุ)  โห่ตฺุ  มห่ารื่าช,  �าตฺกานํ  ฉายา  นาม   

สีตฺล่า  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (วิจฺเน  สตฺฺถุารื่า)  วิุตฺฺเตฺ,  “�าตฺกานํ  รื่กฺข้ณตฺฺถุาย  สตฺฺถุา  อาคโตฺ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  

จฺินฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  สาวิตฺฺถุึ  เอวิ  ปจฺฺจฺาคมิ ฯ

 วิิฑููฑูโภ อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  อุปุสงฺกมิตฺฺวิา   

เสด็จฺเข้้าไปเฝ้าแล่้วิ  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  วิตฺฺวิา กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ 

ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  นิิสินิฺนิา เป็นผู้ปรื่ะทับนั�งแล่้วิ  รุกฺขมูเล  

ที�โคนแห่่งตฺ้นไม้  กพฺรจฺฺฉาเย อันมีเงาอันห่่าง  อิมสฺมึ นี้  อุณฺหเวิลาย ในเวิล่าอันรื่้อน  

เอวิรูปุาย อันมีอย่างนี้เป็นรืู่ป  อตฺฺถุ ย่อมเป็น  กึการณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?  ภนิฺเตฺ  

ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  นิิสีทถุ ข้อจฺงปรื่ะทับนั�ง  นิิโคฺรธมูเล  

ที�โค้นแห่่งตฺ้นไทรื่  สณฺฑูจฺฺฉาเย อันมีเงาอันสนิท  เอตฺสฺมึ นั�น”  อิตฺิ ดังนี้,  (วิจฺเนิ) 

ครื่ั้นเม่�อพรื่ะดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า  “มหาราช ดูก่อนมห่าบพิตฺรื่  (เอตฺํ  วิตฺฺถุุ) อ.เรื่่�องนั�น  โหตฺุ 

จฺงมีเถุิด,  ฉายา  นิาม ช่�อ อ.เงา  ฃาตฺกานิํ ข้องญาตฺิ ท.  สีตฺลา เป็นธรื่รื่มชาตฺิเย็น  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  (สตฺฺถุารา) อันพรื่ะศาสดา  วิุตฺฺเตฺ ตฺรื่ัสแล่้วิ,  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา 

ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อาคโตฺ เป็นผู้เสด็จฺมาแล่้วิ   

รกฺขณตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่รื่ักษา  ฃาตฺกานิํ ซึ�งพรื่ะญาตฺิ ท.  ภวิิสฺสตฺิ จฺัก

เป็น”  อิตฺิ ดังนี้  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  นิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา เสด็จฺ

กล่ับแล่้วิ  ปุจฺฺจฺาคมิ เสด็จฺกล่ับไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ  เอวิ สู่เม่องสาวิัตฺถุีนั�นเทียวิ ฯ

   พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะทรื่งเห่็นพรื่ะศาสดา จฺึงเสด็จฺเข้้าไปเฝ้า ถุวิายบังคม แล่้วิกรื่าบทูล่วิ่า  

“ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ พรื่ะองค์ปรื่ะทับนั�งที�โคนตฺ้นไม้ที�มีเงาห่่างนี้ ในเวิล่ารื่้อนเห่็น

ปานนี้ เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ? ข้อพรื่ะองค์ โปรื่ดปรื่ะทับนั�งที�โคนตฺ้นไทรื่ที�มีเงาอันสนิทนั�น
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เถุิด พรื่ะเจฺ้าข้้า”, เม่�อพรื่ะศาสดาตฺรื่ัสวิ่า “มห่าบพิตฺรื่ เรื่่�องนั�นจฺงมีเถุิด, ธรื่รื่มดาวิ่าเงา

ข้องพวิกญาตฺิ เป็นธรื่รื่มชาตฺิเย็น” ดังนี้, จฺึงทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “พรื่ะศาสดา จฺักเป็นผู้เสด็จฺ

มาเพ่�อตฺ้องการื่จฺะรื่ักษาเห่ล่่าญาตฺิ” ดังนี้ แล่้วิจฺึงถุวิายบังคมพรื่ะศาสดา เสด็จฺกล่ับไป 

เสด็จฺกล่ับไปสู่เม่องสาวิัตฺถุีนั�นแห่ล่ะ

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺฺจฺาคมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

กึการื่ณา เห่ตฺุใน อตฺฺถุ  เอวิรืู่ปาย วิิเสสนะข้อง อุณฺห่เวิล่ายๆ กาล่สัตฺตฺมีใน นิสินฺนา  

อิมสฺมึ ก็ดี  กพรื่จฺฺฉาเย ก็ดี วิิเสสนะข้อง รืุ่กฺข้มูเล่ๆ วิิสยาธารื่ะใน นิสินฺนาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน อตฺฺถุ,  ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺสฺมึ 

ก็ดี  สณฺฑูจฺฺฉาเย ก็ดี วิิเสสนะข้อง นิโคฺรื่ธมูเล่ๆ วิิสยาธารื่ะใน นิสีทถุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา,  “มห่ารื่าช อาล่ปนะ  เอตฺํ วิิเสสนะข้อง 

วิตฺฺถุุๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ 

ฉายาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ฃาตฺกานํ สามีสัมพันธะใน ฉายา  

สีตฺล่า วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  

สตฺฺถุารื่า อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ฃาตฺกานํ ฉัฏฐีอวิุตฺตฺกัมมะใน รื่กฺข้ณตฺฺถุายๆ สัมปทานใน อาคโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

ภวิิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺฺจฺาคมิ  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ สาวิตฺฺถุึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปจฺฺจฺาคมิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๙๒. สตฺฺถุาปิ  อุปฺปตฺิตฺฺวิา  เชตฺวินเมวิ  คโตฺ ฯ

 สตฺฺถุาปุิ แม้ อ.พรื่ะศาสดา  อุปฺุปุตฺิตฺฺวิา ทรื่งเห่าะข้ึ้นแล่้วิ  คโตฺ เสด็จฺไปแล่้วิ  เชตฺวินิํ   

เอวิ สู่พรื่ะวิิห่ารื่ช่�อวิ่าเชตฺวิันนั�นเทียวิ ฯ

 แม้พรื่ะศาสดา ทรื่งเห่าะข้ึ้นเสด็จฺไปสู่พรื่ะเชตฺวิันนั�นแห่ล่ะ

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สตฺฺถุาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุปฺปตฺิตฺฺวิาๆ  
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ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คโตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เชตฺวินํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คโตฺ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๓. รื่าชา  สากิยานํ  โทสํ  สรื่ิตฺฺวิา  ทุตฺิยมฺปิ  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ตฺตฺฺเถุวิ  สตฺฺถุารื่ํ  ปสฺสิตฺฺวิา  ปุน   

นิวิตฺฺตฺิ ฯ  

 รื่าชา  สากิยานํ  โทสํ  สรื่ิตฺฺวิา  ทุตฺิยมฺปิ  (วิารื่ํ)  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเน)  สตฺฺถุารื่ํ  ปสฺสิตฺฺวิา   

ปุน  นิวิตฺฺตฺิ ฯ  

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สริตฺฺวิา ทรื่งรื่ะล่ึกถุึงแล่้วิ  โทสํ ซึ�งโทษ  สากิยานิํ ข้องเจฺ้าศากยะ ท.   

นิิกฺขมิตฺฺวิา เสด็จฺออกไปแล่้วิ  ทุตฺิยมฺปุิ  (วิารํ) แม้วิารื่ะที� ๒  ปุสฺสิตฺฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  

สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเนิ) ในที�นั้นนั�นเทียวิ  นิิวิตฺฺตฺิ เสด็จฺกล่ับแล่้วิ  

ปุุนิ อีก ฯ

 พรื่ะรื่าชาทรื่งรื่ะล่ึกถุึงโทษข้องพวิกเจฺ้าศากยะ เสด็จฺออกไปแม้ครื่ั้งที� ๒ ทรื่งเห่็น 

พรื่ะศาสดาในที�นั้นนั�นแห่ล่ะ เสด็จฺกล่ับอีก

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยานํ สามีสัมพันธะใน โทสํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺข้มิตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ  

ทุตฺิยํๆ วิิเสสนะข้อง วิารื่ํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิกฺข้มิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปสฺสิตฺฺวิา  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ปสฺสิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิ  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

นิวิตฺฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๔. ตฺตฺิยวิาเรื่ปิ  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ตฺตฺฺเถุวิ  สตฺฺถุารื่ํ  ปสฺสิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิ ฯ  

 (รื่าชา)  ตฺตฺิยวิาเรื่ปิ  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเน)  สตฺฺถุารื่ํ  ปสฺสิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิ ฯ

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  นิิกฺขมิตฺฺวิา เสด็จฺออกไปแล่้วิ  ตฺตฺิยวิาเรปุิ แม้ในวิารื่ะที� ๓   

ปุสฺสิตฺฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (ฅาเนิ) ในที�นั้นนั�นเทียวิ  

นิิวิตฺฺตฺิ เสด็จฺกล่ับแล่้วิ ฯ
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 พรื่ะรื่าชา เสด็จฺออกไปแม้ในวิารื่ะที� ๓ ทรื่งเห่็นพรื่ะศาสดาในที�นั้นนั�นแห่ล่ะ เสด็จฺ 

กล่ับแล่้วิ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ  

ตฺตฺิยวิาเรื่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน นิกฺข้มิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปสฺสิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะ

เข้้ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ปสฺสิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๕. จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่  ปน  ตฺสฺมึ  นิกฺข้นฺเตฺ,  สตฺฺถุา  สากิยานํ  ปุพฺพกมฺมํ  โอโล่เกตฺฺวิา  เตฺสํ  นทิยํ   

วิิสปกฺข้ิปนปาปกมฺมสฺส  อปฺปฏิพาห่ิยภาวิํ  �ตฺฺวิา  จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่  นาคมาสิ ฯ  

 จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่  ปน  ตฺสฺมึ  (วิิฑููฑูเภ)  นิกฺข้นฺเตฺ,  สตฺฺถุา  สากิยานํ  ปุพฺพกมฺมํ  โอโล่เกตฺฺวิา  เตฺสํ  (สากิยานํ)  

นทิยํ  วิิสปกฺข้ิปนปาปกมฺมสฺส  (เกนจฺิ)  อปฺปฏิพาห่ิยภาวิํ  �ตฺฺวิา  จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่  น  อคมาสิ ฯ

 ปุนิ แตฺ่วิ่า  ตฺสฺมึ  (วิิฑููฑูเภ) ครื่ั้นเม่�อพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น  นิิกฺขนิฺเตฺ เสด็จฺออกไปแล่้วิ   

จฺตฺุตฺฺถุวิาเร ในวิารื่ะที� ๔,  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  โอโลเกตฺฺวิา ทรื่งตฺรื่วิจฺดูแล่้วิ  ปุุพฺฺพฺ-

กมฺมํ ซึ�งกรื่รื่มในกาล่ก่อน  สากิยานิํ ข้องเจฺ้าศากยะ ท.  ฃตฺฺวิา ทรื่งทรื่าบแล่้วิ  เตฺสํ  

(สากิยานิํ)  นิทิยํ  วิิสปุกฺขิปุนิปุาปุกมฺมสฺส  (เกนิจฺิ)  อปฺุปุฏิพฺาหิยภาวิํ ซึ�งควิามที� 

แห่่งกรื่รื่มชั�วิค่อการื่ใส่ซึ�งยาพิษ ในแม่นํ้า ข้องเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น เป็นกรื่รื่ม อัน

ใครื่ๆ ไม่พึงห่้าม  นิ  อคมาสิ ไม่ได้เสด็จฺไปแล่้วิ  จฺตฺุตฺฺถุวิาเร ในวิารื่ะที� ๔ ฯ

 แตฺ่วิ่า เม่�อพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะเสด็จฺออกในวิารื่ะที� ๔, พรื่ะศาสดาทรื่งตฺรื่วิจฺดูบุรื่พกรื่รื่ม 

ข้องพวิกศากยะ ทรื่งทรื่าบควิามที�บาปกรื่รื่มค่อการื่ใส่ยาพิษในแม่นํ้า ข้องพวิกเจฺ้า

ศากยะเห่ล่่านั้น เป็นกรื่รื่มที�ใครื่ๆ ก็ห่้ามไม่ได้ จฺึงไม่ได้เสด็จฺไปในวิารื่ะที� ๔

   ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูเภๆ ล่ักข้ณะใน นิกฺข้นฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา   

จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่ กาล่สัตฺตฺมีใน นิกฺข้นฺเตฺ,  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยานํ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวิา  เตฺสํ วิิเสสนะข้อง สากิยานํๆ สามีสัมพันธะใน วิิสปกฺข้ิปน- 

ปาปกมฺมสฺส  นทิยํ วิิสยาธารื่ะใน ปกฺข้ิปน  วิิสปกฺข้ิปนปาปกมฺมสฺส ภาวิาทิสัมพันธะ 

ใน อปฺปฏิพาห่ิยภาวิํ  เกนจฺิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อปฺปฏิพาห่ิย-  อปฺปฏิพาห่ิยภาวิํ อวิุตฺตฺ-
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กัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ  จฺตฺุตฺฺถุวิาเรื่ กาล่สัตฺตฺมีใน อคมาสิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๖. วิิฑููฑูโภ  “สากิเย  ฆาเตฺสฺสามีตฺิ  มห่นฺเตฺน  พเล่น  นิกฺข้มิ ฯ

 วิิฑููฑูโภ  “(อห่ํ  รื่าชปุรื่ิเส)  สากิเย  ฆาเตฺสฺสามีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  มห่นฺเตฺน  พเล่น  นิกฺข้มิ ฯ

 วิิฑููฑูโภ อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  นิิกฺขมิ เสด็จฺออกไปแล่้วิ  พฺเลนิ ด้วิยกําล่ังพล่  มหนิฺเตฺนิ  

ห่มู่ให่ญ่  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันทรื่งดํารื่ิ  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.เรื่า  (รื่าชปุรื่ิเส) ยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  

ฆาเตฺสฺสามิ จฺักให่้ฆ่า  สากิเย ซึ�งเจฺ้าศากยะ ท.”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ เสด็จฺออกไปด้วิยกําล่ังพล่ห่มู่ให่ญ่ ด้วิยทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “เรื่าจฺักใช้ 

พวิกรื่าชบุรืุ่ษให่้ฆ่าเจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย” 

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺข้มิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ฆาเตฺสฺสามิๆ  

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่าชปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน ฆาเตฺสฺสามิ  สากิเย อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ฆาเตฺสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน นิกฺข้มิ  มห่นฺเตฺน วิิเสสนะข้อง 

พเล่นๆ กรื่ณะใน นิกฺข้มิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๗. สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปน  �าตฺกา  อสตฺฺตฺฆาตฺกา  นาม  มรื่นฺตฺาปิ  ปเรื่สํ  ชีวิิตฺํ  น   

โวิโรื่เปนฺตฺิ ฯ  

 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปน  �าตฺกา  อสตฺฺตฺฆาตฺกา  นาม  มรื่นฺตฺาปิ  ปเรื่สํ  (ชนานํ)  ชีวิิตฺํ  น   

โวิโรื่เปนฺตฺิ ฯ  

 ปุนิ ก็  ฃาตฺกา อ.พรื่ะญาตฺิ ท.  สมฺมาสมฺพฺุทฺธสฺส ข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า  อสตฺฺตฺ- 

ฆาตฺกา  นิาม ช่�อวิ่าผู้ไม่ฆ่าซึ�งสัตฺวิ์  มรนิฺตฺาปุิ แม้ตฺายอยู่  นิ  โวิโรเปุนิฺตฺิ ย่อมไม่ปล่ง

ล่ง  ชีวิิตฺํ ซึ�งชีวิิตฺ  ปุเรสํ  (ชนิานิํ) ข้องชน ท. เห่ล่่าอ่�น ฯ

 ก็ พวิกพรื่ะญาตฺิข้องพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า ธรื่รื่มดาวิ่าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตฺวิ์ แม้ตฺายอยู่  

ก็ไม่ปล่งชีวิิตฺข้องสัตฺวิ์เห่ล่่าอ่�น

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  ฃาตฺกา สุทธกัตฺตฺาใน โวิโรื่เปนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก    
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สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ฃาตฺกา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ อสตฺฺตฺ-

ฆาตฺกาๆ วิิเสสนะข้อง ฃาตฺกา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ มรื่นฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา

ข้อง ฃาตฺกา  ปเรื่สํ วิิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน ชีวิิตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

โวิโรื่เปนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน โวิโรื่เปนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๘. เตฺ  จฺินฺตฺยึสุ  “มยํ  สิกฺข้ิตฺห่ตฺฺถุา  กตฺุปาสนา  มห่ิสฺสาสา,  น  โข้  ปน  สกฺกา  อมฺเห่ห่ิ   

ปรื่ํ  ชีวิิตฺา  โวิโรื่เปตฺุํ,  อตฺฺตฺโน  กมฺมํ  ทสฺเสตฺฺวิา  ปล่าเปสฺสามาตฺิ ฯ  

 เตฺ  (สากิยา)  จฺินฺตฺยึสุ  “มยํ  สิกฺข้ิตฺห่ตฺฺถุา  กตฺุปาสนา  มห่ิสฺสาสา  (อมฺห่),  น  โข้  ปน  สกฺกา  อมฺเห่ห่ิ   

ปรื่ํ  (สตฺฺตฺํ)  ชีวิิตฺา  โวิโรื่เปตฺุํ,  (มยํ)  อตฺฺตฺโน  กมฺมํ  ทสฺเสตฺฺวิา  (วิิฑููฑูภํ)  ปล่าเปสฺสามาตฺิ ฯ

 เตฺ  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  จฺินิฺตฺยึสุ ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มยํ อ.เรื่า ท.   

สิกฺขิตฺหตฺฺถุา เป็นผู้มีม่ออันศึกษาแล่้วิ  กตฺุปุาสนิา เป็นผู้มีเครื่่�องผูกสอดอันกรื่ะทํา

แล่้วิ  มหิสฺสาสา เป็นผู้มีการื่ฝึกปรื่่อมาก  (อมฺห) ย่อมเป็น,  ปุนิ ก็  อมฺเหหิ อันเรื่า ท.  

นิ  โข  สกฺกา ไม่อาจฺแล่  โวิโรเปุตฺุํ เพ่�ออันปล่งล่ง  ปุรํ  (สตฺฺตฺํ) ซึ�งสัตฺวิ์อ่�น  ชีวิิตฺา จฺาก

ชีวิิตฺ,  (มยํ) อ.เรื่า ท.  ทสฺเสตฺฺวิา แสดงแล่้วิ  กมฺมํ ซึ�งกรื่รื่ม  อตฺฺตฺโนิ ข้องตฺน  (วิิฑููฑูภํ) 

ยังพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  ปุลาเปุสฺสาม จฺักให่้ห่นีไป”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น พากันทรื่งดํารื่ิวิ่า “พวิกเรื่า เป็นผู้มีม่ออันศึกษาแล่้วิ มีเครื่่�อง 

ผูกสอดอันทําแล่้วิ มีการื่ฝึกปรื่่อมาก, แตฺ่พวิกเรื่าไม่อาจฺเพ่�อจฺะปล่งสัตฺวิ์อ่�นจฺากชีวิิตฺได้, 

พวิกเรื่าจฺักแสดงกรื่รื่มข้องตฺน แล่้วิให่้พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะห่นีไป”

 เตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺยึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มยํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สิกฺข้ิตฺห่ตฺฺถุา ก็ดี  กตฺุปาสนา ก็ดี  มห่ิสฺสาสา 

ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่,  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  อมฺเห่ห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ 

กิรื่ิยาบทภาวิวิาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  ปรื่ํ วิิเสสนะข้อง 

สตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โวิโรื่เปตฺุํ  ชีวิิตฺา อปาทานใน โวิโรื่เปตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน  

สกฺกา,  มยํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปล่าเปสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน สามี- 

สัมพันธะใน กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปล่าเปสฺสาม  วิิฑููฑูภํ 

การื่ิตฺกัมมะใน ปล่าเปสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๙๙. เตฺ  กตฺสนฺนาห่า  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ยุทฺธํ  อารื่ภึสุ ฯ  

 เตฺ  (สากิยา)  กตฺสนฺนาห่า  นิกฺข้มิตฺฺวิา  ยุทฺธํ  อารื่ภึสุ ฯ

 เตฺ  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  กตฺสนิฺนิาหา ผู้มีเครื่่�องผูกสอดอันกรื่ะทําแล่้วิ   

นิิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล่้วิ  อารภึสุ เรื่ิ�มแล่้วิ  ยุทฺธํ ซึ�งการื่รื่บ ฯ

 พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น มีเครื่่�องผูกสอดอันทําแล่้วิ เสด็จฺออกไป เรื่ิ�มการื่รื่บ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อารื่ภึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กตฺสนฺนาห่า  

วิิเสสนะข้อง สากิยา  นิกฺข้มิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อารื่ภึสุ  ยุทฺธํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อารื่ภึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๐. เตฺห่ิ  ข้ิตฺฺตฺา  สรื่า  วิิฑููฑูภสฺส  ปุรื่ิสานํ  อนฺตฺรื่นฺตฺเรื่น  คจฺฺฉนฺตฺิ,  ผล่กนฺตฺรื่กณฺณจฺฺ- 

ฉิทฺทนฺตฺรื่าทีห่ิ  นิกฺข้มนฺตฺิ ฯ

 เตฺห่ิ  (สากิเยห่ิ)  ข้ิตฺฺตฺา  สรื่า  วิิฑููฑูภสฺส  ปุรื่ิสานํ  อนฺตฺรื่นฺตฺเรื่น  คจฺฺฉนฺตฺิ,  ผล่กนฺตฺรื่กณฺณจฺฺ- 

ฉิทฺทนฺตฺรื่าทีห่ิ  (อนฺตฺเรื่ห่ิ)  นิกฺข้มนฺตฺิ ฯ

 สรา อ.ลู่กศรื่ ท.  เตฺหิ  (สากิเยหิ)  ขิตฺฺตฺา อันอันเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น ซัดไปแล่้วิ   

คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  อนิฺตฺรนิฺตฺเรนิ โดยรื่ะห่วิ่างแล่ะรื่ะห่วิ่าง  ปุุริสานิํ แห่่งบุรืุ่ษ ท.  

วิิฑููฑูภสฺส ข้องพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ,  นิิกฺขมนิฺตฺิ ย่อมออกไป  (อนิฺตฺเรหิ) โดยรื่ะห่วิ่าง ท.  

ผลกนิฺตฺรกณฺณจฺฺฉิทฺทนิฺตฺราทีหิ มีรื่ะห่วิ่างแห่่งโล่่แล่ะรื่ะห่วิ่างแห่่งช่องหู่เป็นตฺ้น ฯ

 ลู่กศรื่ทั้งห่ล่าย ที�พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น ยิงไปแล่้วิ ย่อมไปโดยรื่ะห่วิ่างๆ แห่่งพวิก 

บุรืุ่ษ ข้องพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ ย่อมออกไปโดยรื่ะห่วิ่างแห่่งโล่่แล่ะรื่ะห่วิ่างช่องหู่เป็นตฺ้น

 ข้ิตฺฺตฺา วิิเสสนะข้อง สรื่าๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิ แล่ะ นิกฺข้มนฺตฺิ  คจฺฺฉนฺตฺิ ก็ดี  นิกฺข้มนฺตฺิ ก็ดี 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺห่ิ วิิเสสนะข้อง สากิเยห่ิๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ข้ิตฺฺตฺา  วิิฑููฑูภสฺส 

สามีสัมพันธะใน ปุรื่ิสานํๆ สามีสัมพันธะใน อนฺตฺรื่นฺตฺเรื่นๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺตฺิ  

ผล่กนฺตฺรื่กณฺณจฺฺฉิทฺทนฺตฺรื่าทีห่ิ วิิเสสนะข้อง อนฺตฺเรื่ห่ิๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน นิกฺข้มนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๐๑. วิิฑููฑูโภ  ทิสฺวิา  “นนุ  ภเณ  สากิยา  ‘อสตฺฺตฺฆาตฺกมฺห่าตฺิ  วิทนฺตฺิ,  อถุ  จฺ  ปน  เม   

ปุรื่ิเส  นาเสนฺตฺีตฺิ ฯ  

 วิิฑููฑูโภ  ทิสฺวิา  “นนุ  ภเณ  สากิยา  ‘(มยํ)  อสตฺฺตฺฆาตฺกา  อมฺห่าตฺิ  วิทนฺตฺิ,  อถุ  (ภาเวิ  สนฺเตฺ)  จฺ  ปน  

(สากิยา)  เม  ปุรื่ิเส  นาเสนฺตฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 วิิฑููฑูโภ อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภเณ  

แน่ะพนาย  สากิยา อ.เจฺ้าศากยะ ท.  วิทนิฺตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อิตฺิ วิ่า  ‘(มยํ) อ.เรื่า ท.  

อสตฺฺตฺฆาตฺกา เป็นผู้ไม่ฆ่าซึ�งสัตฺวิ์  อมฺห ย่อมเป็น’  อิตฺิ ดังนี้  นินิุ มิใช่ห่รื่่อ ?  จฺ  ปุนิ 

ก็แล่  อถุ  (ภาเวิ) ครื่ั้นเม่�อควิามเป็นอย่างนั้น  (สนิฺเตฺ) มีอยู่,  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ 

ท.  ปุุริเส ยังบุรืุ่ษ ท.  เม ข้องเรื่า  นิาเสนิฺตฺิ ย่อมให่้ฉิบห่าย”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะทรื่งเห่็นแล่้วิ ตฺรื่ัสวิ่า “แน่ะพนาย พวิกเจฺ้าศากยะย่อมกล่่าวิวิ่า ‘พวิกเรื่า 

เป็นผู้ไม่ฆ่าสัตฺวิ์’ ดังนี้ มิใช่ห่รื่่อ ?, ก็แตฺ่วิ่า เม่�อเป็นเช่นนั้น พวิกเจฺ้าศากยะย่อมให่้พวิก

บุรืุ่ษข้องเรื่าฉิบห่าย” 

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภเณ 

อาล่ปนะ  สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน วิทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นนุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  

‘มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสตฺฺตฺฆาตฺกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่’   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทนฺตฺิ,  จฺ  ปน นิปาตฺสมูห่ะ  อถุ วิิเสสนะข้อง ภาเวิๆ ล่ักข้ณะ 

ใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  สากิยา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นาเสนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก   

เม สามีสัมพันธะใน ปุรื่ิเสๆ การื่ิตฺกัมมะใน นาเสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๒. อถุ  นํ  เอโก  ปุรื่ิโส  อาห่  “กึ  สามิ  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  โอโล่เกสีตฺิ ฯ  

 อถุ  นํ  (วิิฑููฑูภํ)  เอโก  ปุรื่ิโส  อาห่  “(ตฺฺวิํ)  กึ  สามิ  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  โอโล่เกสีตฺิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ปุุริโส อ.บุรืุ่ษ  เอโก คนห่นึ�ง  อาห กรื่าบทูล่แล่้วิ  นิํ  (วิิฑููฑูภํ) กะพรื่ะเจฺ้า 

วิิฑููฑูภะนั้น  อิตฺิ วิ่า  “สามิ ข้้าแตฺ่นาย  (ตฺฺวิํ) อ.พรื่ะองค์  นิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา เสด็จฺกล่ับแล่้วิ  

โอโลเกสิ ทรื่งตฺรื่วิจฺดูแล่้วิ  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น บุรืุ่ษคนห่นึ�ง กรื่าบทูล่พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะวิ่า “พรื่ะองค์เสด็จฺกล่ับ แล่้วิทรื่งตฺรื่วิจฺ 
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ดูแล่้วิห่รื่่อ  พรื่ะเจฺ้าข้้า ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอโก วิิเสสนะข้อง ปุรื่ิโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก    

นํ วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูภํๆ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  “สามิ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน  

โอโล่เกสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

โอโล่เกสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๓. “สากิยา  เม  ปุรื่ิเส  นาเสนฺตฺีตฺิ ฯ

 (วิิฑููฑูโภ)  “สากิยา  เม  ปุรื่ิเส  นาเสนฺตฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “สากิยา อ.เจฺ้าศากยะ ท.  ปุุริเส  

ยังบุรืุ่ษ ท.  เม ข้องเรื่า  นิาเสนิฺตฺิ ย่อมให่้ฉิบห่าย”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะตฺรื่ัสวิ่า “เจฺ้าศากยะทั้งห่ล่าย ทําพวิกบุรืุ่ษข้องเรื่าให่้ฉิบห่าย”

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สากิยา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นาเสนฺตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน ปุรื่ิิเสๆ การื่ิตฺกัมมะใน นาเสนฺตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๔. “ตฺุมฺห่ากํ  โกจฺิ  ปุรื่ิโส  มโตฺ  นาม  นตฺฺถุิ,  อิงฺฆ  เน  คณาเปถุาตฺิ ฯ

 (โส  ปุรื่ิโส)  “ตฺุมฺห่ากํ  โกจฺิ  ปุรื่ิโส  มโตฺ  นาม  นตฺฺถุิ,  อิงฺฆ  (ตฺุมฺเห่  ปุคฺคล่ํ)  เน  (ปุรื่ิเส)  คณาเปถุาตฺิ   

(อาห่) ฯ

 (โส  ปุุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  (อาห) กรื่าบทูล่แล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ปุุริโส อ.บุรืุ่ษ  โกจฺิ ไรื่ๆ  ตฺุมฺหากํ  

ข้องพรื่ะองค์  มโตฺ  นิาม ช่�อวิ่าเป็นผู้ตฺายแล่้วิ  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  อิงฺฆ เชิญเถุิด   

(ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  คณาเปุถุ จฺงให่้นับ  เนิ  (ปุุริเส) ซึ�งบุรืุ่ษ 

ท. เห่ล่่านั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 โส วิิเสสนะข้อง ปุรื่ิโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “โกจฺิ วิิเสสนะ 

ข้อง ปุรื่ิโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ปุรื่ิโส  

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ มโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิ,  อิงฺฆ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ 
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เห่ตฺุกัตฺตฺาใน คณาเปถุๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน คณาเปถุ  

เน วิิเสสนะข้อง ปุรื่ิเสๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณาเปถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๕. คณาเปนฺโตฺ  เอกสฺสปิ  ข้ยํ  น  ปสฺสิ ฯ  

 (วิิฑููฑูโภ  ปุคฺคล่ํ)  คณาเปนฺโตฺ  เอกสฺสปิ  (ปุรื่ิสสฺส)  ข้ยํ  น  ปสฺสิ ฯ

 (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (ปุุคฺคลํ) ทรื่งยังบุคคล่  คณาเปุนิฺโตฺ ให่้นับอยู่  นิ  ปุสฺสิ  

ไม่ทรื่งเห่็นแล่้วิ  ขยํ ซึ�งควิามสิ้นไป  เอกสฺสปุิ  (ปุุริสสฺส) แห่่งบุรืุ่ษ แม้คนห่นึ�ง ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะรื่ับสั�งให่้นับอยู่ ก็ไม่เห่็นควิามสิ้นไปแม้แตฺ่คนเดียวิ

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน คณาเปนฺโตฺๆ 

อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง วิิฑููฑูโภ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอกสฺสๆ วิิเสสนะข้อง  

ปุรื่ิสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ข้ยํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปสฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๖. โส  ตฺโตฺ  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  “เย  เย  ภเณ  ‘สากิยมฺห่าตฺิ  ภณนฺตฺิ,  สพฺเพ  มาเรื่ถุ;  มาตฺามห่สฺส   

ปน   เม  มห่านามสกฺกสฺส  สนฺตฺิเก  �ิตฺานํ  ชีวิิตฺํ  เทถุาตฺิ  อาห่ ฯ  

 โส  (วิิฑููฑูโภ)  ตฺโตฺ  (ฅานโตฺ)  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  “เย  เย  (ชนา)  ภเณ  ‘(มยํ)  สากิยา  อมฺห่าตฺิ  ภณนฺตฺิ,   

(ตฺุมฺเห่)  สพฺเพ  (เตฺ  เตฺ  ชเน)  มาเรื่ถุ;  (ตฺุมฺเห่)  มาตฺามห่สฺส  ปน  เม  มห่านามสกฺกสฺส  สนฺตฺิเก  

�ิตฺานํ  (ชนานํ)  ชีวิิตฺํ  เทถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น  นิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา เสด็จฺกล่ับแล่้วิ  ตฺโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นั้น  

อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ ว่ิา  “ภเณ แน่ะพนาย  เย  เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใดๆ  ภณนิฺตฺิ 

ย่อมกล่่าวิ  อิตฺิ วิ่า  ‘(มยํ) อ.เรื่า ท.  สากิยา เป็นเจฺ้าศากยะ  อมฺห ย่อมเป็น’  อิตฺิ ดังนี้,  

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สพฺฺเพฺ  (เตฺ  เตฺ  ชเนิ) ยังชน ท. เห่ล่่านั้นๆ ทั้งปวิง  มาเรถุ จฺงให่้

ตฺาย,  ปุนิ แตฺ่วิ่า  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถุ จฺงให่้  ชีวิิตฺํ ซึ�งชีวิิตฺ  (ชนิานิํ) แก่ชน ท.   

ฅิตฺานิํ ผู้ดํารื่งอยู่แล่้วิ  สนิฺตฺิเก ในสํานัก  มหานิามสกฺกสฺส ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่า

มห่านาม  มาตฺามหสฺส ผู้เป็นพรื่ะเจฺ้าตฺา  เม ข้องเรื่า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น เสด็จฺกล่ับจฺากที�นั้น ตฺรื่ัสวิ่า “แน่ะพนาย พวิกชนเห่ล่่าใดๆ ย่อม 
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กล่่าวิวิ่า ‘พวิกเรื่าเป็นเจฺ้าศากยะ’ ดังนี้, พวิกท่าน จฺงให่้พวิกชนเห่ล่่านั้นๆ ทั้งปวิงตฺาย, 

แตฺ่พวิกท่านจฺงให่้ชีวิิตฺแก่พวิกชนผู้ดํารื่งอยู่ในสํานักข้องเจฺ้ามห่านามผู้เป็นพรื่ะเจฺ้าตฺา

ข้องเรื่า”

 โส วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูโภๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะ 

ข้อง ฅานโตฺๆ อปาทานใน นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภเณ อาล่ปนะ   

เย สองบท วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภณนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘มยํ 

สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่’  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ภณนฺตฺิ,  ตฺุมฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน มาเรื่ถุๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺเพ 

ก็ดี  เตฺ สองบท ก็ดี วิิเสสนะข้อง ชเนๆ การื่ิตฺกัมมะใน มาเรื่ถุ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   มาตฺามห่สฺส วิิเสสนะข้อง มห่านาม

สกฺกสฺส  เม สามีสัมพันธะใน มาตฺามห่สฺส  มห่านามสกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ 

วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺานํๆ วิิเสสนะข้อง ชนานํๆ สัมปทานใน เทถุ  ชีวิิตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

เทถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๗. สากิยา  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ  อปสฺสนฺตฺา  เอกจฺฺเจฺ  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  เอกจฺฺเจฺ  นฬํ  คเห่ตฺฺวิา   

อฏฺ�ํสุ,  “ตฺุมฺเห่  สากิยา  โนตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺา,  ยสฺมา  เตฺ  มรื่นฺตฺาปิ   มุสาวิาทํ  น  ภณนฺตฺิ;  

ตฺสฺมา  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  �ิตฺา  “โน  สาโก,  ตฺิณนฺตฺิ  วิทนฺตฺิ,  นฬํ  คเห่ตฺฺวิา  �ิตฺา  “โน   

สาโก,  นโฬตฺิ  วิทนฺตฺิ ฯ

 สากิยา  (อตฺฺตฺนา)  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ  (วิตฺฺถุุํ)  อปสฺสนฺตฺา  เอกจฺฺเจฺ  (สากิยา)  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  (อฏฺฅํสุ)   

เอกจฺฺเจฺ  (สากิยา)  นฬํ  คเห่ตฺฺวิา  อฏฺ�ํสุ,  (เตฺ  สากิยา  รื่าชปุรื่ิเสห่ิ)  “ตฺุมฺเห่  สากิยา  (อตฺฺถุ   

อุทาหุ่)  โน  (ตฺุมฺเห่  สากิยา  อตฺฺถุ)”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺา,  ยสฺมา  เตฺ  (สากิยา)  มรื่นฺตฺาปิ   มุสาวิาทํ   

น  ภณนฺตฺิ;  ตฺสฺมา  (สากิยา)  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  �ิตฺา  “โน  สาโก,  ตฺิณนฺตฺิ  วิทนฺตฺิ,  (สากิยา)  นฬํ   

คเห่ตฺฺวิา  �ิตฺา  “โน  สาโก,  นโฬตฺิ  วิทนฺตฺิ ฯ

 สากิยา อ.เจฺ้าศากยะ ท.  อปุสฺสนิฺตฺา เม่�อไม่เห่็น  (อตฺฺตฺนิา)  คเหตฺพฺฺพฺคฺคหณํ  (วิตฺฺถุุํ)  

ซึ�งวิัตฺถุุ เป็นเครื่่�องถุ่อเอา อันพรื่ะองค์ พึงทรื่งถุ่อเอา  เอกจฺฺเจฺ บางพวิก  ฑูํสิตฺฺวิา  

(อฏฺฅํสุ) ได้ย่นคาบแล่้วิ  ตฺิณํ ซึ�งห่ญ้า  เอกจฺฺเจฺ บางพวิก  คเหตฺฺวิา   อฏฺฅํสุ ได้ย่นคาบ

แล่้วิ  นิฬูํ ซึ�งไม้อ้อ,  (เตฺ  สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  (ราชปุุริเสหิ)  ปุุจฺฺฉิตฺา 
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ผู้อันรื่าชบุรืุ่ษ ท. ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  สากิยา เป็นเจฺ้าศากยะ  (อตฺฺถุ) 

ย่อมเป็น  (อุทาหุ) ห่รื่่อวิ่า  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  (สากิยา) เป็นเจฺ้าศากยะ  (อตฺฺถุ) ย่อม

เป็น  โนิ ห่ามิได้”  อิตฺิ ดังนี้,  เตฺ  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  มรนิฺตฺาปุิ แม้

ตฺายอยู่  นิ  ภณนิฺตฺิ ย่อมไม่กล่่าวิ  มุสาวิาทํ กล่่าวิเท็จฺ  ยสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุใด,  ตฺสฺมา 

เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  ฑูํสิตฺฺวิา  ฅิตฺา ผู้ย่นคาบแล่้วิ  ตฺิณํ ซึ�งห่ญ้า  

วิทนิฺตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อิตฺิ วิ่า  “สาโก อ.เจฺ้าศากยะ  โนิ ห่ามิได้,  ตฺิณํ อ.ห่ญ้า” อิตฺิ ดังนี้,  

(สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  คเหตฺฺวิา  ฅิตฺา ผู้ย่นถุ่อเอาอยู่แล่้วิ  นิฬูํ ซึ�งไม้อ้อ   

วิทนิฺตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อิตฺิ วิ่า  “สาโก อ.เจฺ้าศากยะ  โนิ ห่ามิได้,  นิโฬู อ.ไม้อ้อ”  อิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 พวิกเจฺ้าศากยะเม่�อไม่เห่็นวิัตฺถุุเป็นเครื่่�องถุ่อเอาที�พรื่ะองค์ควิรื่ถุ่อเอา บางพวิก ได้ย่น 

คาบห่ญ้า บางพวิก ได้ย่นถุ่อไม้อ้อ, พวิกศากยะเห่ล่่านั้น ถุูกพวิกรื่าชบุรืุ่ษถุามวิ่า “พวิก

ท่านเป็นเจฺ้าศากยะห่รื่่อไม่ใช่”, เพรื่าะเห่ตฺุที�พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น แม้ตฺายอยู่ ก็ไม่

กล่่าวิเท็จฺ, ฉะนั้น พวิกเจฺ้าศากยะ ผู้ย่นคาบห่ญ้า จฺึงกล่่าวิวิ่า “ไม่ใช่เจฺ้าศากยะ, ห่ญ้า” 

ดังนี้, พวิกเจฺ้าศากยะผู้ย่นถุ่อไม้อ้อ ย่อมกล่่าวิวิ่า “ไม่ใช่เจฺ้าศากยะ, ไม้อ้อ” ดังนี้

 สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฅํสุๆ สองบท อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน คเห่ตฺพฺพ-  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ วิิเสสนะข้อง วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อปสฺสนฺตฺาๆ 

อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สากิยา  เอกจฺฺเจฺ วิิเสสนะข้อง สากิยา  ตฺิณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ฑูํสิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฅํสุ  เอกจฺฺเจฺ วิิเสสนะข้อง สากิยา  นฬํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฅํสุ,  เตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิตฺาๆ 

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  รื่าชปุรื่ิเสห่ิ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิตฺา  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ  อุทาหุ่ ปุจฺฉนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ  สากิยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺา,  เตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภณนฺตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยสฺมา เห่ตฺุใน ภณนฺตฺิ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ มรื่นฺตฺาๆ 

อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สากิยา  มุสาวิาทํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ภณนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ภณนฺตฺิ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน วิทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺิณํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน  ฑูํสิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺาๆ วิิเสสนะข้อง สากิยา  “สาโก  
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ล่ิงคัตฺถุะ  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ,  ตฺิณํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทนฺตฺิ,  สากิยา 

สุทธกัตฺตฺาใน วิทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นฬํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺาๆ วิิเสสนะข้อง สากิยา  “สาโก ล่ิงคัตฺถุะ  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ,  นโฬ 

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทนฺตฺิ ฯ    

 ................................................................................................................................

๒๐๘. เตฺ  จฺ  มห่านามสฺส  สนฺตฺิเก  �ิตฺา  จฺ  ชีวิิตฺํ  ล่ภึสุ ฯ  

 เตฺ  (สากิยา)  จฺ  มห่านามสฺส  สนฺตฺิเก  �ิตฺา  (สากิยา)  จฺ  ชีวิิตฺํ  ล่ภึสุ ฯ

 เตฺ  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้น  จฺ ด้วิย  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  ฅิตฺา ผู้ดํารื่ง 

อยู่แล่้วิ  สนิฺตฺิเก ในสํานัก  มหานิามสฺส ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  จฺ ด้วิย  

ลภึสุ ได้แล่้วิ  ชีวิิตฺํ ซึ�งชีวิิตฺ ฯ

 พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านัน้แล่ะพวิกเจฺ้าศากยะผูดํ้ารื่งอยูใ่นสํานกัข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามว่ิา 

มห่านาม ได้ชีวิิตฺ

 เตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยา  ฅิตฺา วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ สองบท สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภึสุๆ อาข้ยาตฺ- 

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ เตฺ  สากิยา แล่ะ มห่านามสฺส  สนฺตฺิเก  

ฅิตฺา  สากิยา,  มห่านามสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺา  ชีวิิตฺํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ล่ภึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๙. เตฺสุ  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  �ิตฺา  ตฺิณสากิยา  นาม,  นฬํ  คเห่ตฺฺวิา  �ิตฺา  นฬสากิยา  นาม   

ชาตฺา ฯ  

 เตฺสุ  (สากิเยสุ  สากิยา)  ตฺิณํ  ฑูํสิตฺฺวิา  �ิตฺา  ตฺิณสากิยา  นาม  (ชาตฺา),  (สากิยา)  นฬํ  คเห่ตฺฺวิา  �ิตฺา   

นฬสากิยา  นาม  ชาตฺา ฯ  

 เตฺสุ  (สากิเยสุ  สากิยา) อ.- ในเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั้นห่นา -เจฺ้าศากยะ ท.  ฑูํสิตฺฺวิา   

ฅิตฺา ผู้ย่นคาบอยู่แล่้วิ  ตฺิณํ ซึ�งห่ญ้า  ตฺิณสากิยา  นิาม เป็นผู้ช่�อวิ่าศากยะห่ญ้า  

(ชาตฺา) เกิดแล่้วิ,  (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  คเหตฺฺวิา  ฅิตฺา ผู้ย่นถุ่อเอาแล่้วิ  นิฬูํ  

ซึ�งไม้อ้อ  นิฬูสากิยา  นิาม เป็นผู้ช่�อวิ่าศากยะไม้อ้อ  ชาตฺา เกิดแล่้วิ ฯ
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 บรื่รื่ดาเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น พวิกศากยะผู้ย่นคาบห่ญ้า ช่�อวิ่าเจฺ้าศากยะห่ญ้า, พวิก 

ศากยะผู้ย่นถุ่อไม้อ้อ ช่�อวิ่าเจฺ้าศากยะไม้อ้อ

 เตฺสุ วิิเสสนะข้อง สากิเยสุๆ นิทธารื่ณะใน สากิยาๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน  

ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺิณํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฑูํสิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺาๆ  

วิิเสสนะข้อง สากิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ ตฺิณสากิยาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา,  

สากิยา สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นฬํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺาๆ วิิเสสนะข้อง สากิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ นฬสากิยาๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๐. อวิเสเส  ข้ีรื่ปเกปิ  ทารื่เก  อวิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  ฆาตฺาเปนฺโตฺ  โล่ห่ิตฺนทึ  ปวิตฺฺเตฺตฺฺวิา  เตฺสํ   

คล่โล่ห่ิเตฺน  ผล่กํ  โธวิาเปสิ ฯ  

 (วิิฑููฑูโภ  รื่าชปุรื่ิเส)  อวิเสเส  (สากิเย)  ข้ีรื่ปเกปิ  ทารื่เก  อวิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  ฆาตฺาเปนฺโตฺ  โล่ห่ิตฺนทึ   

ปวิตฺฺเตฺตฺฺวิา  (รื่าชปุรื่ิเส)  เตฺสํ  (สากิยานํ)  คล่โล่ห่ิเตฺน  ผล่กํ  โธวิาเปสิ ฯ

 (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (ราชปุุริเส) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  ฆาตฺาเปุนิฺโตฺ ให่้ฆ่าอยู่   

(สากิเย) ซึ�งเจฺ้าศากย ท.  อวิเสเส ผู้เห่ล่่อล่ง  อวิิสฺสชฺเชตฺฺวิา ไม่เวิ้น  ทารเก ซึ�งทารื่ก 

ท.  ขีรปุเกปุิ แม้ผู้ด่�มซึ�งนํ้านม  โลหิตฺนิทึ ยังแม่นํ้าค่อเล่่อด  ปุวิตฺฺเตฺตฺฺวิา ให่้เป็นไป

ทั�วิไปแล่้วิ  (ราชปุุริเส) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  โธวิาเปุสิ ให่้ล่้างแล่้วิ  ผลกํ ซึ�งแผ่น

กรื่ะดาน  คลโลหิเตฺนิ ด้วิยเล่่อดในพรื่ะศอ  เตฺสํ  (สากิยานิํ) ข้องเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่า

นั้น ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ รื่ับสั�งพวิกรื่าชบุรืุ่ษให่้ฆ่าพวิกเจฺ้าศากยะที�เห่ล่่อ ไม่เวิ้นพวิกเด็กทารื่ก  

แม้ผู้ด่�มนํ้านม ทําแม่นํ้าค่อเล่่อดให่้ไห่ล่ไปทั�วิ รื่ับสั�งให่้พวิกรื่าชบุรืุ่ษให่้ล่้างแผ่น

กรื่ะดาน ด้วิยเล่่อดในพรื่ะศอข้องพวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั้น

 วิิฑููฑูโภ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน โธวิาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่าชปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะ 

ใน ฆาตฺาเปนฺโตฺ  อวิเสเส วิิเสสนะข้อง สากิเยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อวิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  อปิศัพท์ 

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ข้ีรื่ปเกๆ วิิเสสนะข้อง ทารื่เกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อวิิสฺสชฺเชตฺฺวิาๆ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ฆาตฺาเปนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง วิิฑููฑูโภ  โล่ห่ิตฺนทึ การื่ิตฺกัมมะใน 
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ปวิตฺฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โธวิาเปสิ  รื่าชปุรื่ิเสๆ การื่ิตฺกัมมะใน โธวิาเปสิ  เตฺสํ  

วิิเสสนะข้อง สากิยานํๆ สามีสัมพันธะใน คล่โล่ห่ิเตฺนๆ กรื่ณะใน โธวิาเปสิ  ผล่กํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน โธวิาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๑. เอวิํ  สากิยวิํโส  วิิฑููฑูเภน  อุปจฺฺฉินฺโน ฯ  

 สากิยวิํโส อ.วิงศ์แห่่งเจฺ้าศากยะ  วิิฑููฑูเภนิ อันพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  อุปุจฺฺฉินิฺโนิ เข้้าไป 

ตฺัดแล่้วิ  เอวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 วิงศ์ข้องเจฺ้าศากยะ พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะเข้้าไปตฺัดด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 สากิยวิํโส วิุตฺตฺกัมมะใน อุปจฺฺฉินฺโน กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อุปจฺฺฉินฺโน  

วิิฑููฑูเภน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุปจฺฺฉินฺโน ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๒. โส  มห่านามสกฺกํ  คาห่าเปตฺฺวิา  นิวิตฺฺโตฺ  ปาตฺรื่าสเวิล่าย  “ปาตฺรื่าสํ  กรื่ิสฺสามาตฺิ   

เอกสฺมึ �าเน  โอตฺรื่ิตฺฺวิา,  โภชเน  อุปนีเตฺ,  “เอกโตฺ  ภุ�ฺชิสฺสามาตฺิ  อยฺยกํ   

ปกฺโกสาเปสิ ฯ  

 โส  (วิิฑููฑูโภ  รื่าชปุรื่ิเส)  มห่านามสกฺกํ  คาห่าเปตฺฺวิา  นิวิตฺฺโตฺ  ปาตฺรื่าสเวิล่าย  “(มยํ)  ปาตฺรื่าสํ   

กรื่ิสฺสามาตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  เอกสฺมึ �าเน  โอตฺรื่ิตฺฺวิา, (ปุคฺคเล่น)  โภชเน  อุปนีเตฺ, (ปุคฺคล่ํ  “มยํ)   

เอกโตฺ ภุ�ฺชิสฺสามาตฺิ (วิจฺเนน)  อยฺยกํ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 โส  (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น  (ราชปุุริเส) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  คาหาเปุตฺฺวิา  

ให่้จฺับแล่้วิ  มหานิามสกฺกํ ซึ�งเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  นิิวิตฺฺโตฺ เสด็จฺกล่ับแล่้วิ  

(จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “มยํ อ.เรื่า ท.  กริสฺสาม จฺักกรื่ะทํา  ปุาตฺราสํ 

ซึ�งอาห่ารื่อันบุคคล่พึงกินในเวิล่าเช้า”  อิตฺิ ดังนี้  โอตฺริตฺฺวิา เสด็จฺข้้ามล่งแล่้วิ  เอกสฺมึ  

ฅาเนิ ในที�แห่่งห่นึ�ง  ปุาตฺราสเวิลาย ในเวิล่าแห่่งอาห่ารื่อันบุคคล่พึงกินในเวิล่าเช้า,  

โภชเนิ ครื่ั้นเม่�อโภชนะ  (ปุุคฺคเลนิ) อันบุคคล่  อุปุนิีเตฺ น้อมเข้้าไปแล่้วิ,  (ปุุคฺคลํ) 

ทรื่งยังบุคคล่  ปุกฺโกสาเปุสิ ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  อยฺยกํ ซึ�งพรื่ะเจฺ้าตฺา  (วิจฺเนินิ) ด้วิยพรื่ะ

ดํารื่ัส  อิตฺิ วิ่า  “(มยํ) อ.เรื่า ท.  ภุญฺชิสฺสาม จฺักบรื่ิโภค  เอกโตฺ โดยควิามเป็น 

อันเดียวิกัน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น รื่ับสั�งให่้พวิกรื่าชบุรืุ่ษจฺับเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม เสด็จฺ 

กล่ับแล่้วิ ทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “พวิกเรื่าจฺักทําอาห่ารื่เช้า” ดังนี้ เสด็จฺล่งในที�แห่่งห่นึ�ง ใน

เวิล่าอาห่ารื่เช้า, เม่�อบุคคล่น้อมนําโภชนะมา, รื่ับสั�งให่้เรื่ียกพรื่ะเจฺ้าตฺา ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส

วิ่า “พวิกเรื่าจฺักบรื่ิโภครื่่วิมกัน”

 โส วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูโภๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปกฺโกสาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก   

รื่าชปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิา  มห่านามสกฺกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  นิวิตฺฺโตฺ วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูโภ  ปาตฺรื่าสเวิล่าย กาล่สัตฺตฺมี

ใน ปกฺโกสาเปสิ  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปาตฺรื่าสํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน กรื่ิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โอตฺรื่ิตฺฺวิา   

เอกสฺมึ วิิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน โอตฺรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปสิ,  

โภชเน ล่ักข้ณะใน อุปนีเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ปุคฺคเล่น อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุปนีเตฺ,  ปุคฺคล่ํ 

การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ภุ�ฺชิสฺสามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอกโตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ภุ�ฺชิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณะใน  

ปกฺโกสาเปสิ  อยฺยกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๒๑๓. ข้ตฺฺตฺิยา  ปน  ชีวิิตฺํ  จฺชนฺตฺาปิ  ทาสีปุตฺฺเตฺน  สทฺธึ  น  ภุ�ฺชนฺตฺิ;  ตฺสฺมา  มห่านาโม  เอกํ   

สรื่ํ  โอโล่เกตฺฺวิา  “กิล่ิฏฺ�คตฺฺโตฺมฺห่ิ,  นห่ายิสฺสามิ  ตฺาตฺาตฺิ  อาห่ ฯ  

 ข้ตฺฺตฺิยา  ปน  ชีวิิตฺํ  จฺชนฺตฺาปิ  ทาสีปุตฺฺเตฺน  สทฺธึ  น  ภุ�ฺชนฺตฺิ;  ตฺสฺมา  มห่านาโม  เอกํ  สรื่ํ  โอโล่เกตฺฺวิา  

“(อห่ํ)  กิล่ิฏฺ�คตฺฺโตฺ  อมฺห่ิ,  (อห่ํ)  นห่ายิสฺสามิ  ตฺาตฺาตฺิ  อาห่ ฯ

 ปุนิ ก็  ขตฺฺตฺิยา อ.กษัตฺรื่ิย์ ท.  จฺชนิฺตฺาปุิ แม้เม่�อทรื่งสล่ะ  ชีวิิตฺํ ซึ�งชีวิิตฺ  นิ  ภุญฺชนิฺตฺิ  

ย่อมไม่บรื่ิโภค  สทฺธึ กับ  ทาสีปุุตฺฺเตฺนิ ด้วิยบุตฺรื่ข้องนางทาสี,  ตฺสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  

มหานิาโม อ.เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  โอโลเกตฺฺวิา ทอดพรื่ะเนตฺรื่แล่้วิ  สรํ 

สรื่ะ  เอกํ ลู่กห่นึ�ง  อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.เรื่า  กิลิฏฺฅคตฺฺโตฺ เป็นผู้มีรื่่างกาย

อันเศรื่้าห่มองแล่้วิ  อมฺหิ ย่อมเป็น,  ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  (อหํ) อ.เรื่า  นิหายิสฺสามิ จฺักอาบ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็ พวิกกษัตฺรื่ิย์แม้เม่�อทรื่งสล่ะชีวิิตฺ ก็จฺะไม่บรื่ิโภครื่่วิมกับบุตฺรื่ข้องนางทาสี, เพรื่าะฉะนั้น  
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เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม ทรื่งแล่ดูสรื่ะลู่กห่นึ�ง แล่้วิตฺรื่ัสวิ่า “เรื่ามีรื่่างกายเศรื่้า

ห่มองแล่้วิ, แน่ะพ่อ เรื่าจฺักอาบนํ้า”

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภโชตฺกะ  ข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน ภุ�ฺชนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ชีวิิตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน จฺชนฺตฺา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ จฺชนฺตฺาๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง 

ข้ตฺฺตฺิยา  ทาสีปุตฺฺเตฺน สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน ภุ�ฺชนฺตฺิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ภุ�ฺชนฺตฺิ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  มห่านาโม สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  เอกํ วิิเสสนะข้อง สรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  

“อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กิล่ิฏฺฅคตฺฺโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  

ตฺาตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน นห่ายิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๔. “สาธุ  อยฺยก  นห่ายถุาตฺิ ฯ

 (วิิฑููฑูโภ)  “สาธุ  อยฺยก,  (ตฺุมฺเห่)  นห่ายถุาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยฺยก ข้้าแตฺ่พรื่ะเจฺ้าตฺา  สาธุ  

อ.ดีล่ะ,  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่องค์  นิหายถุ ข้อจฺงทรื่งสนานเถุิด”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ ตฺรื่ัสวิ่า “ดีแล่้วิ พรื่ะเจฺ้าตฺา, ข้อพรื่ะองค์โปรื่ดทรื่งสนานเถุิด”

 วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยก อาล่ปนะ  สาธุ ล่ิงคัตฺถุะ,   

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นห่ายถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๕. โส  “อยํ  มํ  เอกโตฺ  อภุ�ฺชนฺตฺํ  ฆาเตฺสฺสตฺิ,  สยเมวิ  เม  มตฺํ  เสยฺโยตฺิ  เกเส  มุ�ฺจฺิตฺฺวิา   

อคฺเค  คณฺ�ึ  กตฺฺวิา  เกเสสุ  ปาทงฺคุฏฺ�เก  ปเวิเสตฺฺวิา  อุทเก  นิมุชฺชิ ฯ  

 โส  (มห่านาโม)  “อยํ  (วิิฑููฑูโภ)  มํ  เอกโตฺ  อภุ�ฺชนฺตฺํ  ฆาเตฺสฺสตฺิ,  สยํ  เอวิ  เม  มตฺํ  เสยฺโย   

(โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  เกเส  มุ�ฺจฺิตฺฺวิา  อคฺเค  คณฺ�ึ  กตฺฺวิา  เกเสสุ  ปาทงฺคุฏฺ�เก  ปเวิเสตฺฺวิา  

อุทเก  นิมุชฺชิ ฯ

 โส  (มหานิาโม) อ.เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งพรื่ะดํารื่ิแล่้วิ   
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อิตฺิ วิ่า  “อยํ  (วิิฑููฑูโภ) อ.วิิฑููฑูภะนี้  ฆาเตฺสฺสตฺิ จฺักฆ่า  มํ ซึ�งเรื่า  อภุญฺชนิฺตฺํ ผู้ไม่

บรื่ิโภคอยู่  เอกโตฺ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน,  มตฺํ อ.ควิามตฺาย  เม แห่่งเรื่า  สยํ  เอวิ 

ด้วิยตฺนเองนั�นเทียวิ  เสยฺโย เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกวิ่า  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้   

มุญฺจฺิตฺฺวิา ทรื่งสยายแล่้วิ  เกเส ซึ�งพรื่ะเกศา ท.  กตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  คณฺฅึ ให่้เป็น

ปม  อคฺเค ที�ปล่าย  ปุาทงฺคุฏฺฅเก ทรื่งยังพรื่ะองคุล่ีแห่่งพรื่ะบาท ท.  ปุเวิเสตฺฺวิา  

ให่้เข้้าไปแล่้วิ  เกเสสุ ในพรื่เกศา ท.  นิิมุชฺชิ ทรื่งดําล่งแล่้วิ  อุทเก ในนํ้า ฯ

 เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น ทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “วิิฑููฑูภะนี้ จฺักฆ่าเรื่า ผู้ไม่บรื่ิโภค 

รื่่วิมกัน, ควิามตฺายข้องเรื่าด้วิยตฺนเองนั�นแห่ล่ะ ปรื่ะเสรื่ิฐกวิ่า” ดังนี้แล่้วิ ก็สยาย 

พรื่ะเกสาทั้งห่ล่าย ทําให่้เป็นปมที�ปล่าย ทรื่งสอดพรื่ะองคุล่ีพรื่ะบาททั้งห่ล่ายเข้้าไป 

ในพรื่ะเกสาทั้งห่ล่าย แล่้วิดําล่งไปในนํ้า

 โส วิิเสสนะข้อง มห่านาโมๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิมุชฺชิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยํ วิิเสสนะ 

ข้อง วิิฑููฑูโภๆ สุทธกัตฺตฺาใน ฆาเตฺสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ฆาเตฺสฺสตฺิ  เอกโตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนใน อภุ�ฺชนฺตฺํๆ วิิเสสนะข้อง มํ,  มตฺํ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ สยํๆ กรื่ณะใน มตฺํ  เม  

สามีสัมพันธะใน มตฺํ  เสยฺโย วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มุ�ฺจฺิตฺฺวิา  เกเส อวิุตฺตฺกัมมะใน มุ�ฺจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  

อคฺเค วิิสยาธารื่ะใน กตฺฺวิา  คณฺฅึ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวิเสตฺฺวิา  

เกเสสุ วิิสยาธารื่ะใน ปเวิเสตฺฺวิา  ปาทงฺคุฏฺฅเก การื่ิตฺกัมมะใน ปเวิเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน นิมุชฺชิ  อุทเก วิิสยาธารื่ะใน นิมุชฺชิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๖. ตฺสฺส  คุณเตฺเชน  นาคภวินํ  อุณฺห่าการื่ํ  ทสฺเสสิ ฯ  

 ตฺสฺส  (มห่านามสกฺกสฺส)  คุณเตฺเชน  นาคภวินํ  อุณฺห่าการื่ํ  ทสฺเสสิ ฯ

 นิาคภวินิํ อ.ภพแห่่งนาค  ทสฺเสสิ แสดงแล่้วิ  อุณฺหาการํ ซึ�งอาการื่อันรื่้อน  คุณเตฺเชนิ 

เพรื่าะเดชแห่่งคุณ  ตฺสฺส  (มหานิามสกฺกสฺส) ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม 

นั้น ฯ

 ภพนาค แสดงอาการื่อันรื่้อน เพรื่าะเดชแห่่งคุณข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น
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 นาคภวินํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง มห่านาม- 

สกฺกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คุณเตฺเชนๆ เห่ตฺุใน ทสฺเสสิ  อุณฺห่าการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทสฺเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๗. นาครื่าชา  “กินฺนุ  โข้ตฺิ  อุปธาเรื่นฺโตฺ  ทิสฺวิา  ตฺสฺส  สนฺตฺิกํ  อาคนฺตฺฺวิา  ผเณ   

นิสีทาเปตฺฺวิา  นาคภวินํ  ปเวิเสสิ ฯ  

 นาครื่าชา  “กินฺนุ  โข้ตฺิ  อุปธาเรื่นฺโตฺ  ทิสฺวิา  ตฺสฺส  (มห่านามสกฺกสฺส)  สนฺตฺิกํ  อาคนฺตฺฺวิา   

(มห่านามสกฺกํ)  ผเณ  นิสีทาเปตฺฺวิา  (มห่านามสกฺกํ)  นาคภวินํ  ปเวิเสสิ ฯ

 นิาคราชา อ.นาคผู้พรื่ะรื่าชา  อุปุธาเรนิฺโตฺ ใครื่่ครื่วิญอยู่  อิตฺิ วิ่า  “กินิฺนิุ  โข อ.อะไรื่ 

ห่นอแล่”  อิตฺิ ดังนี้  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  อาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  สนิฺตฺิกํ สู่สํานัก  ตฺสฺส   

(มหานิามสกฺกสฺส) ข้องเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น  (มหานิามสกฺกํ) ยังเจฺ้า

ศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  นิิสีทาเปุตฺฺวิา ให่้ปรื่ะทับนั�งแล่้วิ  ผเณ บนพังพาน   

(มหานิามสกฺกํ) ยังเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านาม  ปุเวิเสสิ ให่้เสด็จฺเข้้าไปแล่้วิ   

นิาคภวินิํ สู่ภพแห่่งนาค ฯ

 พญานาคใครื่่ครื่วิญอยู่วิ่า “อะไรื่ห่นอแล่” ดังนี้ เห่็นแล่้วิ ก็มาสู่สํานักข้องเจฺ้าศากยะ 

พรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น ให่้เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั�งบนพังพาน แล่้วิให่้เสด็จฺ

เข้้าไปสู่นาคพิภพ

 นาครื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปเวิเสสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  “กึ ล่ิงคัตฺถุะ  นุศัพท์  

ปุจฺฉนัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อุปธาเรื่นฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา

ข้อง นาครื่าชา  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคนฺตฺฺวิา  ตฺสฺส วิิเสสนะข้อง มห่านาม-

สกฺกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน นิสีทาเปตฺฺวิา  มห่านามสกฺกํ การื่ิตฺกัมมะใน นิสีทาเปตฺฺวิา  ผเณ อุปสิเล่สิกาธารื่ะ 

ใน นิสีทาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวิเสสิ  มห่านามสกฺกํ การื่ิตฺกัมมะใน ปเวิเสสิ   

นาคภวินํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปเวิเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๑๘. โส  ทฺวิาทสวิสฺสานิ  ตฺตฺฺเถุวิ  วิสิ ฯ  

 โส  (มห่านามสกฺโก)  ทฺวิาทสวิสฺสานิ  ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (นาคภวิเน)  วิสิ ฯ

 โส  (มหานิามสกฺโก) อ.เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น  วิสิ ปรื่ะทับอยู่แล่้วิ   

ตฺตฺฺถุ  เอวิ  (นิาคภวิเนิ) ในภพแห่่งนาคนั้นนั�นเทียวิ  ทฺวิาทสวิสฺสานิิ สิ้นปี ๑๒ ท. ฯ

 เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น ปรื่ะทับอยู่ในภพนาคนั้นนั�นแห่ล่ะ ๑๒ ปี

 โส วิิเสสนะข้อง มห่านามสกฺโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิาทส- 

วิสฺสานิ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิิเสสนะข้อง  

นาคภวิเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๙. วิิฑููฑูโภปิ “มยฺห่ํ อยฺยโก อิทานิ อาคมิสฺสตฺีตฺิ อาคมยมาโนวิ นิสีทิ; ตฺสฺมึ   

อตฺิจฺิรื่ายนฺเตฺ,  สเรื่  วิิจฺินาเปตฺฺวิา  ทีปาโล่เกน  ปุรื่ิสพฺภนฺตฺรื่านิปิ  โอโล่เกตฺฺวิา  อทิสฺวิา  

“คโตฺ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  ปกฺกามิ ฯ  

 วิิฑููฑูโภปิ “มยฺห่ํ อยฺยโก อิทานิ อาคมิสฺสตฺีตฺิ (จฺินฺตฺเนน) อาคมยมาโนวิ นิสีทิ; ตฺสฺมึ   

(มห่านามสกฺเก)  อตฺิจฺิรื่ายนฺเตฺ,  (รื่าชปุรื่ิเส)  สเรื่  วิิจฺินาเปตฺฺวิา  ทีปาโล่เกน  ปุรื่ิสพฺภนฺตฺรื่านิปิ   

โอโล่เกตฺฺวิา  อทิสฺวิา  “(มยฺห่ํ  อยฺยโก)  คโตฺ  ภวิิสฺสตฺีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  ปกฺกามิ ฯ

 วิิฑููฑูโภปุิ แม้ อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  อาคมยมาโนิวิ  นิิสีทิ ปรื่ะทับนั�งรื่อคอยอยู่แล่้วิ 

นั�นเทียวิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยทรื่งพรื่ะดํารื่ิ  อิตฺิ วิ่า  “อยฺยโก อ.พรื่ะเจฺ้าตฺา  มยฺหํ ข้องเรื่า  

อาคมิสฺสตฺิ จฺักเสด็จฺมา  อิทานิิ ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้,  ตฺสฺมึ  (มหานิามสกฺเก) ครื่ั้นเม่�อ

เจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น  อตฺิจฺิรายนิฺเตฺ ปรื่ะพฤตฺิชักช้ายิ�งอยู่,  (ราชปุุริเส) 

ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  วิิจฺินิาเปุตฺฺวิา ให่้ค้นแล่้วิ  สเร ในสรื่ะนํ้า  โอโลเกตฺฺวิา ทรื่งตฺรื่วิจฺดู

แล่้วิ  ปุุริสพฺฺภนิฺตฺรานิิปุิ แม้ซึ�งรื่ะห่วิ่างแห่่งบุรืุ่ษ ท.  ทีปุาโลเกนิ ด้วิยแสงสวิ่างแห่่ง

ปรื่ะทีป  อทิสฺวิา ไม่ทรื่งเห่็นแล่้วิ  ปุกฺกามิ เสด็จฺห่ล่ีกไปแล่้วิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยทรื่งดํารื่ิ  

อิตฺิ วิ่า  “(อยฺยโก) อ.พรื่ะเจฺ้าตฺา  (มยฺหํ) ข้องเรื่า  คโตฺ เป็นผู้เสด็จฺไปแล่้วิ  ภวิิสฺสตฺิ  

จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ ปรื่ะทับนั�งรื่อคอยอยู่ ด้วิยทรื่งพรื่ะดํารื่ิวิ่า “พรื่ะเจฺ้าตฺาข้องเรื่า  
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จฺักเสด็จฺมาในบัดนี้”, เม่�อเจฺ้าศากยะพรื่ะนามวิ่ามห่านามนั้น ทรื่งปรื่ะพฤตฺิชักช้ายิ�งอยู่, 

รื่ับสั�งให่้พวิกรื่าชบุรืุ่ษค้นห่าในสรื่ะนํ้า ตฺรื่วิจฺดูแม้รื่ะห่วิ่างบุรืุ่ษทั้งห่ล่าย ด้วิยปรื่ะทีป  

ไม่ทรื่งเห่็น ก็เสด็จฺห่ล่ีกไปด้วิยทรื่งดํารื่ิวิ่า “พรื่ะเจฺ้าตฺาข้องเรื่า จฺักเป็นผู้เสด็จฺไปแล่้วิ”

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิิฑููฑูโภๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

“อยฺยโก สุทธกัตฺตฺาใน อาคมิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน  

อยฺยโก  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน อาคมิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน  

อาคมยมาโน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อาคมยมาโนๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง วิิฑููฑูโภ,  

ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง มห่านามสกฺเกๆ ล่ักข้ณะใน อตฺิจฺิรื่ายนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  รื่าชปุรื่ิเส 

การื่ิตฺกัมมะใน วิิจฺินาเปตฺฺวิา  สเรื่ วิิสยาธารื่ะใน วิิจฺินาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

โอโล่เกตฺฺวิา  ทีปาโล่เกน กรื่ณะใน โอโล่เกตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ปุรื่ิสพฺ- 

ภนฺตฺรื่านิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ปกฺกามิ  “อยฺยโก สุทธกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามี- 

สัมพันธะใน อยฺยโก  คโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะ

ใน ปกฺกามิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๐. โส  รื่ตฺฺตฺิภาเค  อจฺิรื่วิตฺึ  ปตฺฺวิา  ข้นฺธาวิารื่ํ  นิเวิเสสิ ฯ  

 โส  (วิิฑููฑูโภ)  รื่ตฺฺตฺิภาเค  อจฺิรื่วิตฺึ  ปตฺฺวิา  (รื่าชปุรื่ิเส)  ข้นฺธาวิารื่ํ  นิเวิเสสิ ฯ

 โส  (วิิฑููฑูโภ) อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น  ปุตฺฺวิา เสด็จฺถุึงแล่้วิ  อจฺริวิตฺึ ซึ�งแม่นํ้าช่�อวิ่าอจฺิรื่วิดี   

รตฺฺตฺิภาเค ในส่วินแห่่งรื่าตฺรื่ี  (ราชปุุริเส) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  นิิเวิเสสิ ให่้ตฺั้งแล่้วิ  

ขนิฺธาวิารํ ซึ�งค่าย ฯ

 พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะนั้น เสด็จฺถุึงแม่นํ้าอจฺิรื่วิดี ในส่วินรื่าตฺรื่ี รื่ับสั�งให่้พวิกรื่าชบุรืุ่ษตฺั้งค่าย

 โส วิิเสสนะข้อง วิิฑููฑูโภๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นิเวิเสสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก   

รื่ตฺฺตฺิภาเค กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺวิา  อจฺิรื่วิตฺึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

นิเวิเสสิ  รื่าชปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน นิเวิเสสิ  ข้นฺธาวิารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิเวิเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๒๑. เอกจฺฺเจฺ  อนฺโตฺนทิยํ  วิาล่ิกาปุล่ิเน  นิปชฺชึสุ,  เอกจฺฺเจฺ  พห่ิ  ถุเล่,  อนฺโตฺนิปนฺเนสุปิ   

ปุพฺเพ  อกตฺปาปกมฺมา  อตฺฺถุิ,  พห่ิ  นิปนฺเนสุปิ  ปุพฺเพ  กตฺปาปกมฺมา  อตฺฺถุิ;  เตฺสํ   

นิปนฺนฏฺ�าเนสุ  กิปิลฺ่ล่ิกา  อุฏฺ�ห่ึสุ ฯ  

 เอกจฺฺเจฺ  (ชนา)  อนฺโตฺนทิยํ  วิาล่ิกาปุล่ิเน  นิปชฺชึสุ,  เอกจฺฺเจฺ  (ชนา)  พห่ิ  ถุเล่  (นิปชฺชึสุ),   

อนฺโตฺนิปนฺเนสุปิ  (ชเนสุ  ชนา)  ปุพฺเพ  อกตฺปาปกมฺมา  อตฺฺถุิ,  พห่ินิปนฺเนสุปิ  (ชเนสุ  ชนา)   

ปุพฺเพ  กตฺปาปกมฺมา  อตฺฺถุิ;  เตฺสํ  (ชนานํ)  นิปนฺนฏฺ�าเนสุ  กิปิลฺ่ล่ิกา  อุฏฺ�ห่ึสุ ฯ

 เอกจฺฺเจฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. บางพวิก  นิิปุชฺชึสุ นอนแล่้วิ  วิาลิกาปุุลิเนิ บนเนินแห่่งทรื่าย   

อนิฺโตฺนิทิยํ ในภายในแห่่งแม่นํ้า,  เอกจฺฺเจฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. บางพวิก  (นิิปุชฺชึสุ) นอน

แล่้วิ  ถุเล บนบก  พฺหิ ในภายนอก,  อนิฺโตฺนิิปุนิฺเนิสุปุิ  (ชเนิสุ  ชนิา) อ.- ในชน ท. 

แม้ผู้นอนแล่้วิในภายในห่นา -ชน ท.  อกตฺปุาปุกมฺมา เป็นผู้กรื่รื่มอันชั�วิอันตฺน 

ไม่กรื่ะทําแล่้วิ  ปุุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน  อตฺฺถุิ มีอยู่,  พฺหิ  นิิปุนิฺเนิสุปุิ  (ชเนิสุ  ชนิา) อ. -

ในชน ท. แม้ผู้นอนแล่้วิในภายนอกห่นา -ชน ท.  กตฺปุาปุกมฺมา เป็นผู้มีกรื่รื่มอันชั�วิ

อันกรื่ะทําแล่้วิ  ปุุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน  อตฺฺถุิ มีอยู่,  กิปุิลฺลิกา อ.มดแดง ท.  อุฏฺฅหึสุ  

ตฺั้งข้ึ้นแล่้วิ  นิิปุนิฺนิฏฺฅาเนิสุ ในที�เป็นที�นอน ท.  เตฺสํ  (ชนิานิํ) ข้องชน ท. เห่ล่่านั้น ฯ

    พวิกชนบางพวิก นอนที�เนินทรื่ายภายในแม่นํ้า บางพวิกนอนบนบกในภายนอก,  

ในบรื่รื่ดาพวิกชนที�นอนในภายใน พวิกชนที�ไม่ได้ทําบาปกรื่รื่มไวิ้ในปางก่อน ก็มีอยู่, 

ในบรื่รื่ดาพวิกชนที�นอนในภายนอก พวิกชนที�ทําบาปกรื่รื่มไวิ้ในปางก่อน ก็มีอยู่, 

มดแดงทั้งห่ล่าย ตฺั้งข้ึ้นในที�เป็นที�นอนข้องพวิกชนเห่ล่่านั้น

 เอกจฺฺเจฺ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิปชฺชึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนฺโตฺนทิยํ  

วิิสยาธารื่ะใน นิปชฺชึสุ  วิาล่ิกาปุล่ิเน อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิปชฺชึสุ,  เอกจฺฺเจฺ วิิเสสนะข้อง 

ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิปชฺชึสุ  พห่ิ วิิสยาธารื่ะใน นิปชฺชึสุ  ถุเล่ อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน 

นิปชฺชึสุ,  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อนฺโตฺนิปนฺเนสุๆ วิิเสสนะข้อง ชเนสุๆ นิทธารื่ณะ

ใน ชนาๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมี

ใน อกตฺปาปกมฺมาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิ,  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ พห่ิ  นิปนฺเนสุๆ  

วิิเสสนะข้อง ชเนสุๆ นิทธารื่ณะใน ชนาๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ กิรื่ิยา-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  พห่ิ วิิสยาธารื่ะใน นิปนฺเนสุ  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน กตฺปาปกมฺมาๆ  
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วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิ,  กิปิลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อุฏฺฅห่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสํ  

วิิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน นิปนฺนฏฺฅาเนสุๆ วิิสยาธารื่ะใน อุฏฺฅห่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๒. เตฺ  “มยฺห่ํ  นิปนฺนฏฺ�าเน  กิปิลฺ่ล่ิกา,  มยฺห่ํ  นิปนฺนฏฺ�าเน  กิปิลฺ่ล่ิกาตฺิ  อุฏฺ�ห่ิตฺฺวิา,   

อกตฺปาปกมฺมา  อุตฺฺตฺรื่ิตฺฺวิา  ถุเล่  นิปชฺชึสุ,  กตฺปาปกมฺมา  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  วิาล่ิกาปุล่ิเน  

นิปชฺชึสุ ฯ  

 เตฺ  (ชนา)  “มยฺห่ํ  นิปนฺนฏฺ�าเน  กิปิลฺ่ล่ิกา  (อุฏฺฅห่ึสุ),  มยฺห่ํ  นิปนฺนฏฺ�าเน  กิปิลฺ่ล่ิกา  (อุฏฺฅห่ึสุ)”  อิตฺิ   

(วิตฺฺวิา)  อุฏฺ�ห่ิตฺฺวิา,  อกตฺปาปกมฺมา  อุตฺฺตฺรื่ิตฺฺวิา  ถุเล่  นิปชฺชึสุ,  กตฺปาปกมฺมา  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  วิาล่ิกา-

ปุล่ิเน  นิปชฺชึสุ ฯ

 เตฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “กิปุิลฺลิกา อ.มดแดง ท.  (อุฏฺฅหึสุ) 

ตฺั้งข้ึ้นแล่้วิ  นิิปุนิฺนิฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�นอน  มยฺหํ ข้องเรื่า,  กิปุิลฺลิกา อ.มดแดง ท.  

(อุฏฺฅหึสุ) ตฺั้งข้ึ้นแล่้วิ  นิิปุนิฺนิฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�นอน  มยฺหํ ข้องเรื่า”  อิตฺิ ดังนี้   

อุฏฺฅหิตฺฺวิา ลุ่กข้ึ้นแล่้วิ  อกตฺปุาปุกมฺมา ผู้มีกรื่รื่มอันชั�วิอันไม่กรื่ะทําแล่้วิ  อุตฺฺตฺริตฺฺวิา 

ข้้ามข้ึ้นแล่้วิ  นิิปุชฺชึสุ นอนแล่้วิ  ถุเล บนบก,  กตฺปุาปุกมฺมา ผู้มีกรื่รื่มอันชั�วิ 

อันกรื่ะทําแล่้วิ  โอตฺริตฺฺวิา ข้้ามล่งแล่้วิ  นิิปุชฺชึสุ นอนแล่้วิ  วิาลิกาปุุลิเนิ บนเนิน 

แห่่งทรื่าย ฯ

 พวิกชนเห่ล่่านั้น กล่่าวิกันวิ่า “พวิกมดแดงตฺั้งข้ึ้นในที�เป็นที�นอนข้องเรื่า, พวิกมดแดง 

ตฺั้งข้ึ้นในที�เป็นที�นอนข้องเรื่า” ดังนี้แล่้วิ ก็พากันลุ่กข้ึ้น ผู้ไม่ได้ทําบาปกรื่รื่มไวิ้ ข้้ามข้ึ้น

ไปนอนบนบก ผู้ที�ทําบาปกรื่รื่มไวิ้ ข้้ามล่งมานอนบนเนินทรื่าย

   เตฺ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิปชฺชึสุๆ สองบท อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิปิลฺ่ล่ิกา 

สุทธกัตฺตฺาใน อุฏฺฅห่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน นิปนฺนฏฺฅาเนๆ 

วิิสยาธารื่ะใน อุฏฺฅห่ึสุ,  กิปิลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน อุฏฺฅห่ึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ 

สามีสัมพันธะใน นิปนฺนฏฺฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อุฏฺฅห่ึสุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺฅห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุตฺฺตฺรื่ิตฺฺวิา  อกตฺปาปกมฺมา วิิเสสนะ

ข้อง ชนา  อุตฺฺตฺรื่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชึสุ  ถุเล่ วิิสยาธารื่ะใน นิปชฺชึสุ,   

กตฺปาปกมฺมา วิิเสสนะข้อง ชนา  โอตฺรื่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชึสุ  วิาล่ิกาปุล่ิเน 
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อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิปชฺชึสุ ฯ  

 ................................................................................................................................

๒๒๓. ตฺสฺมึ  ข้เณ  มห่าเมโฆ  อุฏฺ�ห่ิตฺฺวิา  ฆนกรื่กวิสฺสํ  วิสฺสิ ฯ  

 ตฺสฺมึ  ขเณ ในข้ณะนั้น  มหาเมโฆ อ.เมฆให่ญ่  อุฏฺฅหิตฺฺวิา ตฺั้งข้ึ้นแล่้วิ  ฆนิกรกวิสฺสํ  

ยังฝนลู่กเห่็น  วิสฺสิ ให่้ตฺกแล่้วิ ฯ

 ในข้ณะนั้น เมฆให่ญ่ตฺั้งข้ึ้น แล่้วิทําให่้ฝนลู่กเห่็บตฺก

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะข้อง ข้เณๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วิสฺสิ  มห่าเมโฆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วิสฺสิๆ อาข้ยาตฺบท 

เห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อุฏฺฅห่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิสฺสิ  ฆนกรื่กวิสฺสํ การื่ิตฺกัมมะใน วิสฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๔. นทิยา  โอโฆ  อาคนฺตฺฺวิา  วิิฑููฑูภํ  สทฺธึ  ปรื่ิสาย  สมุทฺทเมวิ  ปาเปสิ ฯ  

 โอโฆ อ.ห่้วิงนํ้า  นิทิยา แห่่งแม่นํ้า  อาคนิฺตฺฺวิา ไห่ล่มาแล่้วิ  วิิฑููฑูภํ ยังพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ   

สทฺธึ กับ  ปุริสาย ด้วิยบรื่ิษัท  ปุาเปุสิ ให่้ถุึงแล่้วิ  สมุทฺทํ  เอวิ สู่สมุทรื่นั�นเทียวิ ฯ 

 ห่้วิงนํ้าแห่่งแม่นํ้า ไห่ล่มา ยังพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะพรื่้อมกับบรื่ิษัทให่้ถุึงสมุทรื่นั�นแห่ล่ะ

 โอโฆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  นทิยา สามีสัมพันธะใน 

โอโฆ  อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาเปสิ  วิิฑููฑูภํ การื่ิตฺกัมมะใน ปาเปสิ  สทฺธึ  

ทัพพสมวิายะใน วิิฑููฑูภํ  ปรื่ิสาย สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธึ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ 

สมุทฺทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๕. สพฺเพ  ตฺตฺฺถุ  มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้า  อเห่สุํ ฯ

 สพฺเพ  (ชนา)  ตฺตฺฺถุ  (สมุทฺเท)  มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้า  อเห่สุํ ฯ

 สพฺฺเพฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. ทั้งปวิง  มจฺฺฉกจฺฺฉปุภกฺขา เป็นอาห่ารื่ข้องปล่าแล่ะเตฺ่า  ตฺตฺฺถุ   

(สมุทฺเท) ในสมุทรื่นั้น  อเหสุํ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 พวิกชนทั้งปวิง ได้เป็นภักษาข้องปล่าแล่ะเตฺ่า ในสมุทรื่นั้น

 สพฺเพ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะ 
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ข้อง สมุทฺเทๆ วิิสยาธารื่ะใน มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้าๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อเห่สุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๖. มห่าชโน  กถุํ  สมุฏฺ�าเปสิ  “สากิยานํ  มรื่ณํ  อยุตฺฺตฺํ,  เอวินฺนาม  โกฏฺเฏตฺฺวิา   

โกฏฺเฏตฺฺวิา  สากิยา  มาเรื่ตฺพฺพาตฺิ  อนุจฺฺฉวิิกเมตฺนฺตฺิ ฯ

 มห่าชโน  กถุํ  สมุฏฺ�าเปสิ  “สากิยานํ  มรื่ณํ  อยุตฺฺตฺํ,  เอวิํ  นาม  (วิิฑููฑูเภน  รื่าชปุรื่ิเส)   

โกฏฺเฏตฺฺวิา  โกฏฺเฏตฺฺวิา  สากิยา  มาเรื่ตฺพฺพาตฺิ  อนุจฺฺฉวิิกํ  (โห่ตฺิ)  เอตฺํ  (มรื่ณํ)”  อิตฺิ ฯ

 มหาชโนิ อ.มห่าชน  กถุํ ยังวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  สมุฏฺฅาเปุสิ ให่้ตฺั้งข้ึ้นแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า   

“มรณํ อ.ควิามตฺาย  สากิยานิํ แห่่งเจฺ้าศากยะ ท.  อยุตฺฺตฺํ ไม่สมควิรื่แล่้วิ,  สากิยา 

อ.เจฺ้าศากยะ ท.  (วิิฑููฑูเภนิ) อันพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (ราชปุุริเส) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ ท.  

โกฏฺเฏตฺฺวิา  โกฏฺเฏตฺฺวิา ให่้ทุบแล่้วิๆ  มาเรตฺพฺฺพฺา พึงให่้ตฺาย  เอวิํ  นิาม ช่�ออย่างนี้  

อิตฺิ เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  เอตฺํ  (มรณํ) อ.ควิามตฺายนั�น  อนิุจฺฺฉวิิกํ เป็นควิามตฺายอันสมควิรื่  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มห่าชน สนทนากันวิ่า “ควิามตฺายข้องพวิกเจฺ้าศากยะ ไม่สมควิรื่เล่ย, พวิกเจฺ้าศากยะ  

ถุูกพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะรื่ับสั�งให่้พวิกรื่าชบุรืุ่ษทุบแล่้วิทุบอีก พึงให่้ตฺายช่�ออย่างนี้ เพรื่าะ

ฉะนั้น ควิามตฺายนั�น เป็นควิามตฺายที�สมควิรื่”

   มห่าชโน เห่ตฺุกัตฺตฺาใน สมุฏฺฅาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  กถุํ การื่ิตฺกัมมะใน  

สมุฏฺฅาเปสิ  “มรื่ณํ สุทธกัตฺตฺาใน อยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สากิยานํ สามีสัมพันธะใน 

มรื่ณํ,  สากิยา วิุตฺตฺกัมมะใน มาเรื่ตฺพฺพาๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้้ากับ เอวิํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน มาเรื่ตฺพฺพา  วิิฑููฑูเภน อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

มาเรื่ตฺพฺพา  รื่าชปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน โกฏฺเฏตฺฺวิาๆ สองบท สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

มาเรื่ตฺพฺพา  อิตฺิศัพท์ เห่ตฺวิัตฺถุะ  เอตฺํ วิิเสสนะข้อง มรื่ณํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนุจฺฺฉวิิกํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน กถุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๗. สตฺฺถุา  ตฺํ  กถุํ  สุตฺฺวิา  “ภิกฺข้เวิ  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภาเวิ  กิ�ฺจฺาปิ  สากิยานํ  เอวิํ  มรื่ณํ   

อยุตฺฺตฺํ,  ปุพฺเพ  กตฺปาปกมฺมวิเสน  ปน  ยุตฺฺตฺเมวิ  เอเตฺห่ิ  ล่ทฺธนฺตฺิ  อาห่ ฯ  

 สตฺฺถุา  ตฺํ  กถุํ  สุตฺฺวิา  “ภิกฺข้เวิ  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภาเวิ  กิ�ฺจฺาปิ  สากิยานํ  เอวิํ  มรื่ณํ  อยุตฺฺตฺํ,   
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(สากิเยห่ิ)  ปุพฺเพ  กตฺปาปกมฺมวิเสน  ปน  ยุตฺฺตฺํ  เอวิ  (มรื่ณํ)  เอเตฺห่ิ  (สากิเยห่ิ) ล่ทฺธนฺตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  ตฺํ  กถุํ ซึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวินั้น  อาห  

ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  มรณํ อ.ควิามตฺาย  เอวิํ อย่างนี้  สากิยานิํ 

แห่่งเจฺ้าศากยะ ท.  อยุตฺฺตฺํ ไม่สมควิรื่แล่้วิ  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภาเวิ ในอัตฺภาพนี้  กิญฺจฺาปุิ 

แม้ก็จฺรื่ิง,  ปุนิ ถุึงอย่างนั้น  (มรณํ) อ.ควิามตฺาย  ยุตฺฺตฺํ  เอวิ อันสมควิรื่แล่้วินั�นเทียวิ  

(สากิเยหิ)  กตฺปุาปุกมฺมวิเสนิ ด้วิยสามารื่ถุแห่่งกรื่รื่มชั�วิ อันเจฺ้าศากยะ ท. กรื่ะทํา

แล่้วิ  ปุุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน  เอเตฺหิ  (สากิเยหิ) อันเจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั�น  ลทฺธํ ได้แล่้วิ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งสดับคํากล่่าวินั้น ตฺรื่ัสวิ่า “ภิกษุทั้งห่ล่าย ควิามตฺายอย่างนี้ ข้องพวิก 

เจฺ้าศากยะ ไม่สมควิรื่ในอัตฺภาพนี้ แม้ก็จฺรื่ิง, ถุึงอย่างนั้น ควิามตฺายอันสมควิรื่นั�นแห่ล่ะ 

พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั�นได้แล่้วิ ด้วิยสามารื่ถุบาปกรื่รื่มที�พวิกเจฺ้าศากยะทําไวิ้ในปาง

ก่อน”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะข้อง กถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  เอวิํ วิิเสสนะข้อง มรื่ณํๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมสฺมึ วิิเสสนะข้อง อตฺฺตฺภาเวิๆ วิิสยาธารื่ะใน 

อยุตฺฺตฺํ  กิ�ฺจฺาปิ อรืุ่จฺิสูจฺนัตฺถุะ  สากิยานํ สามีสัมพันธะใน มรื่ณํ,  ปนศัพท์ อนุคคห่ัตฺถุะ  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ยุตฺฺตฺํๆ วิิเสสนะข้อง มรื่ณํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ล่ทฺธํๆ กิตฺบท-

กัมมวิาจฺก  เอเตฺห่ิ วิิเสสนะข้อง สากิเยห่ิๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธํ  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน 

กตฺ-  กตฺปาปกมฺมวิเสน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ล่ทฺธํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๘. “กึ  ปน  ภนฺเตฺ  เอเตฺ  ปุพฺเพ  อกํสูตฺิ ฯ  

 (ภิกฺขู้)  “กึ  (กมฺมํ)  ปน  ภนฺเตฺ  เอเตฺ  (สากิยา)  ปุพฺเพ  อกํสูตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุุจฺฺฉึสุ) ทูล่ถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญ  ปุนิ ก็   

เอเตฺ   (สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท. เห่ล่่านั�น  อกํสุ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  กึ  (กมฺมํ) ซึ�งกรื่รื่ม

อะไรื่  ปุุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกภิกษุ ทูล่ถุามวิ่า “ก็พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั�น ได้ทํากรื่รื่มอะไรื่ไวิ้ในกาล่ก่อน  
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พรื่ะเจฺ้าข้้า”

 ภิกฺขู้ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภนฺเตฺ อาล่ปนะ  ปนศัพท์ วิากยา- 

รื่ัมภโชตฺกะ  เอเตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

กึ วิิเสสนะข้อง กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกํสุ  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน อกํสุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๒๙. “ปุพฺเพ  เอกโตฺ  หุ่ตฺฺวิา  นทิยํ  วิิสํ  ปกฺข้ิปึสูตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา  “เอเตฺ  สากิยา)  ปุพฺเพ  เอกโตฺ  หุ่ตฺฺวิา  นทิยํ  วิิสํ  ปกฺข้ิปึสูตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “(เอเตฺ  สากิยา) อ.เจฺ้าศากยะ ท.  

เห่ล่่านั�น  หุตฺฺวิา เป็น  เอกโตฺ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน  ปุุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน   

ปุกฺขิปุึสุ ใส่เข้้าไปแล่้วิ  วิิสํ ซึ�งยาพิษ  นิทิยํ ในแม่นํ้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “พวิกเจฺ้าศากยะเห่ล่่านั�น รื่่วิมกัน ใส่ยาพิษในแม่นํ้า”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เอเตฺ วิิเสสนะข้อง สากิยาๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺข้ิปึสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน หุ่ตฺฺวิา  เอกโตฺ 

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺข้ิปึสุ  นทิยํ วิิสยาธารื่ะใน ปกฺข้ิปึสุ   

วิิสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺข้ิปึสุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๐. ปุเนกทิวิสํ  ภิกฺขู้  ธมฺมสภายํ  กถุํ  สมุฏฺ�าเปสุํ  “วิิฑููฑูโภ  เอตฺฺตฺเก  สากิเย  มาเรื่ตฺฺวิา   

อาคจฺฺฉนฺโตฺ,  อตฺฺตฺโน  มโนรื่เถุ  มตฺฺถุกํ  อปฺปตฺฺเตฺ  เอวิ,  เอตฺฺตฺกํ  ชนํ  อาทาย  สมุทฺท- 

มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺโข้  ชาโตฺตฺิ ฯ

 ปุุเนิกทิวิสํ ในวิันรืุ่่งข้ึ้น  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถุํ ยังวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  อิตฺิ วิ่า  “วิิฑููฑูโภ 

อ.พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  สากิเย ทรื่งยังเจฺ้าศากยะ ท.  เอตฺฺตฺเก มีปรื่ะมาณเท่านี้  มาเรตฺฺวิา 

ให่้ตฺายแล่้วิ  อาคจฺฺฉนิฺโตฺ เสด็จฺมาอยู่,  มโนิรเถุ ครื่ั้นเม่�อมโนรื่ถุ  อตฺฺตฺโนิ ข้องพรื่ะองค์  

อปฺุปุตฺฺเตฺ  เอวิ ไม่ถุึงแล่้วินั�นเทียวิ  มตฺฺถุกํ ซึ�งที�สุด,  อาทาย ทรื่งพาเอาแล่้วิ  ชนิํ  

ซึ�งชน  เอตฺฺตฺกํ มีปรื่ะมาณเท่านี้  สมุทฺทมจฺฺฉกจฺฺฉปุภกฺโข เป็นภักษาข้องปล่าแล่ะเตฺ่า
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ในสมุทรื่  ชาโตฺ เกิดแล่้วิ”  อิตฺิ ดังนี้  สมุฏฺฅาเปุสุํ ให่้ตฺั้งข้ึ้นพรื่้อมแล่้วิ  ธมฺมสภายํ  

ในโรื่งเป็นที�กล่่าวิแล่ะแสดงซึ�งธรื่รื่ม ฯ

 ในวิันรืุ่่งข้ึ้น พวิกภิกษุสนทนากันที�ธรื่รื่มสภาวิ่า “พรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ ทําให่้เจฺ้าศากยะ 

มีปรื่ะมาณเท่านี้ให่้ตฺายแล่้วิ มาอยู่, เม่�อมโนรื่ถุข้องพรื่ะองค์ยังไม่ถุึงที�สุดนั�นแห่ล่ะ,  

พาเอาชนปรื่ะมาณเท่านี้ เกิดเป็นภักษาข้องปล่าแล่ะเตฺ่าในสมุทรื่

 ปุเนกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน สมุฏฺฅาเปสุํ  ภิกฺขู้ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน สมุฏฺฅาเปสุํๆ อาข้ยาตฺ- 

บทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ธมฺมสภายํ วิิสยาธารื่ะใน สมุฏฺฅาเปสุํ  กถุํ การื่ิตฺกัมมะใน  

สมุฏฺฅาเปสุํ  “วิิฑููฑูโภ สุทธกัตฺตฺาใน ชาโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺเก วิิเสสนะข้อง 

สากิเยๆ การื่ิตฺกัมมะใน มาเรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคจฺฺฉนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยา

ข้อง วิิฑููฑูโภ,  มโนรื่เถุ ล่ักข้ณะใน อปฺปตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน 

มโนรื่เถุ  มตฺฺถุกํ สัมปาปุณียกัมมะใน อปฺปตฺฺเตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อปฺปตฺฺเตฺ,  

เอตฺฺตฺกํ วิิเสสนะข้อง ชนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ชาโตฺ  สมุทฺท-

มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺโข้ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาโตฺ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน กถุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๑. สตฺฺถุา  อาคนฺตฺฺวิา  “กาย  นุตฺฺถุ  ภิกฺข้เวิ  เอตฺรื่ห่ิ  กถุาย  สนฺนิสินฺนาตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “อิมาย   

นามาตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  “ภิกฺข้เวิ  อิเมสํ  สตฺฺตฺานํ  มโนรื่เถุ  มตฺฺถุกํ  อปฺปตฺฺเตฺ  เอวิ  มจฺฺจฺุรื่าชา  

สุตฺฺตฺํ  คามํ  อชฺโฌตฺฺถุรื่นฺโตฺ  มโห่โฆ  วิิย  ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท   

นิมุชฺชาเปตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุมาห่

   “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ  ปุจฺินินิฺตฺํ       พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรํ

   สุตฺฺตฺํ  คามํ  มโหโฆวิ            มจฺฺจฺุ  อาทาย  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  อาคนฺตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  กาย  นุ  อตฺฺถุ  ภิกฺข้เวิ  เอตฺรื่ห่ิ  กถุาย  สนฺนิสินฺนาตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,   

“(มยํ  เอตฺรื่ห่ิ)  อิมาย  นาม  (กถุาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห่)”  อิตฺิ  (วิจฺเน  เตฺห่ิ  ภิกฺขู้ห่ิ)  วิุตฺฺเตฺ,  “ภิกฺข้เวิ   

อิเมสํ  สตฺฺตฺานํ  มโนรื่เถุ  มตฺฺถุกํ  อปฺปตฺฺเตฺ  เอวิ,  มจฺฺจฺุรื่าชา  สุตฺฺตฺํ  คามํ  อชฺโฌตฺฺถุรื่นฺโตฺ  มโห่โฆ  

วิิย  ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  (คามํ)  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท  นิมุชฺชาเปตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุํ  อาห่

   “ปุุปฺุผานิิ  เหวิ  ปุจฺินินิฺตฺํ       พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรํ

   สุตฺฺตฺํ  คามํ  (อาทาย  คจฺฺฉนิฺโตฺ)  มโหโฆ  อิวิ  มจฺฺจฺุ  อาทาย  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ
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 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อาคนิฺตฺฺวิา เสด็จฺมาแล่้วิ  ปุุจฺฺฉิตฺฺวิา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขเวิ  

ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนิฺนิิสินิฺนิา เป็นผู้นั�งปรื่ะชุมกันแล่้วิ  กถุาย ด้วิย

วิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  กาย  นิุ อะไรื่ห่นอ  อตฺฺถุ ย่อมมี  เอตฺรหิ ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้,  

(วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อิตฺิ วิ่า  “(มยํ) อ.ข้้าพรื่ะองค์ ท.  (สนิฺนิิสินิฺนิา) เป็นผู้นั�งปรื่ะชุม

กันแล่้วิ  (กถุาย) ด้วิยวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  อิมาย  นิาม ช่�อนี้  (อมฺห) ย่อมมี   

(เอตฺรหิ) ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้  (เตฺหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  วิุตฺฺเตฺ กรื่าบทูล่

แล่้วิ,  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขเวิ ดูก่อนภิกษุ ท.  มโนิรเถุ ครื่ั้นเม่�อมโนรื่ถุ   

อิเมสํ  สตฺฺตฺานิํ ข้องสัตฺวิ์ ท. เห่ล่่านี้  อปฺุปุตฺฺเตฺ  เอวิ ไม่ถุึงแล่้วินั�นเทียวิ  มตฺฺถุกํ  

ซึ�งที�สุด,  มจฺฺจฺุราชา อ.มัจฺจฺุผู้พรื่ะรื่าชา  ฉินิฺทิตฺฺวิา ตฺัดแล่้วิ  ชีวิิตฺินิฺทฺริยํ ซึ�งอินทรื่ีย์ 

ค่อชีวิิตฺ  (คามํ) ยังชาวิบ้าน  นิิมุชฺชาเปุตฺิ ย่อมให่้จฺมล่ง  จฺตฺุราปุายสมุทฺเท ในสมุทรื่

ค่ออบาย ๔  มโหโฆ  วิิย รื่าวิกะ อ.ห่้วิงนํ้าให่ญ่  อชฺโฌตฺฺถุรนิฺโตฺ ท่วิมทับอยู่  คามํ  

ซึ�งชาวิบ้าน  สุตฺฺตฺํ ผู้ห่ล่ับแล่้วิ”  อิตฺิ ดังนี้  อาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อิมํ  คาถุํ ซึ�งพรื่ะคาถุานี้   

อิตฺิ วิ่า 

 “มจฺฺจฺุ อ.มัจฺจฺุ  อาทาย พาเอาแล่้วิ  นิรํ ซึ�งนรื่ชน  ปุจฺินินิฺตฺํ  

ผู้เล่่อกเก็บอยู่  ปุุปฺุผานิิ  เหวิ ซึ�งดอกไม้ ท. นั�นเทียวิ   

พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ ผู้มีใจฺอันข้้องแล่้วิโดยอาการื่อันมีอย่างตฺ่างๆ 

คจฺฺฉตฺิ ไปอยู่  มโหโฆ  อิวิ เพียงดัง อ.ห่้วิงนํ้าให่ญ่  อาทาย  

พาเอาแล่้วิ  คามํ ซึ�งห่มู่บ้าน  สุตฺฺตฺํ อันห่ล่ับแล่้วิ  คจฺฺฉนิฺโตฺ  

ไปอยู่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

  พรื่ะศาสดาเสด็จฺมาแล่้วิ ตฺรื่ัสถุามวิ่า “ภิกษุทั้งห่ล่าย พวิกเธอ นั�งปรื่ะชุมกันด้วิยเรื่่�อง 

อะไรื่ห่นอ ย่อมมีในบัดนี้” เม่�อพวิกภิกษุกรื่าบทูล่วิ่า “ด้วิยเรื่่�องช่�อนี้” จฺึงตฺรื่ัสวิ่า  

“ภิกษุทั้งห่ล่าย เม่�อมโนรื่ถุข้องสัตฺวิ์เห่ล่่านี้ ยังไม่ถุึงที�สุดนั�นแห่ล่ะ พญามัจฺจฺุรื่าชตฺัด 

ชีวิิตฺินทรื่ีย์ ย่อมให่้จฺมล่งในมห่าสมุทรื่ค่ออบาย ๔ ดุจฺห่้วิงนํ้าให่ญ่ ท่วิมทับห่มู่บ้าน 

ที�ห่ล่ับ ฉะนั้น” ดังนี้แล่้วิ จฺึงตฺรื่ัสพรื่ะคาถุานี้วิ่า

 “มัจฺจฺุพาเอานรื่ชนผู้เล่่อกเก็บดอกไม้ทั้งห่ล่ายนั�นแห่ล่ะ ผู้มีใจฺ

ข้้องโดยอาการื่ตฺ่างๆ ไปอยู่ ดุจฺห่้วิงนํ้าให่ญ่ พาเอาห่มู่บ้าน 

ที�ห่ล่ับไปอยู่ ฉะนั้น”
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 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กาย วิิเสสนะข้อง กถุาย  นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  เอตฺรื่ห่ิ 

กาล่สัตฺตฺมีใน อตฺฺถุ  กถุาย กรื่ณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะ 

ใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา,  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺรื่ห่ิ กาล่สัตฺตฺมีใน อมฺห่  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ อิมายๆ  

วิิเสสนะข้อง กถุายๆ กรื่ณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน 

วิจฺเนๆ ล่ักข้ณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะข้อง ภิกฺขู้ห่ิๆ อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วิุตฺฺเตฺ,  “ภิกฺข้เวิ อาล่ปนะ  มโนรื่เถุ ล่ักข้ณะใน อปฺปตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  อิเมสํ วิิเสสนะ

ข้อง สตฺฺตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน มโนรื่เถุ  มตฺฺถุกํ สัมปาปุณียกัมมะใน อปฺปตฺฺเตฺ   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ อปฺปตฺฺเตฺ,  มจฺฺจฺุรื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นิมุชฺชาเปตฺิๆ อาข้ยาตฺ-

บทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  สุตฺฺตฺํ วิิเสสนะข้อง คามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อชฺโฌตฺฺถุรื่นฺโตฺๆ วิิเสสนะ

ข้อง มโห่โฆๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ สุตฺฺตฺํ  คามํ  อชฺโฌตฺฺถุรื่นฺโตฺ  

มโห่โฆ,  ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิมชฺชาเปตฺิ   

คามํ การื่ิตฺกัมมะใน นิมุชฺชาเปตฺิ  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท วิิสยาธารื่ะใน นิมุชฺชาเปตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  อิมํ วิิเสสนะข้อง คาถุํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน อาห่

 “มจฺฺจฺุ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุปฺผานิ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปจฺินนฺตฺํ  เห่วิ ปทปูรื่ณะ  ปจฺินนฺตฺํ ก็ดี   

พฺยาสตฺฺตฺมนสํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง นรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทาย  

สุตฺฺตฺํ วิิเสสนะข้อง คามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโตฺๆ วิิเสสนะข้อง มโห่โฆๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  

อิวิศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ สุตฺฺตฺํ  คามํ  อาทาย  คจฺฺฉนฺโตฺ  

มโห่โฆ,  อาทาย สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน 

อิมํ  คาถุํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๓๒. ตฺตฺฺถุ  “พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรนิฺตฺิ:  สมฺปตฺฺเตฺ  วิา  อสมฺปตฺฺเตฺ  วิา  ล่คฺคมานสํ ฯ  

 ตฺตฺฺถุ  (ปเทสุ)  “พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรนิฺตฺิ:  (คาถุาปาทสฺส)  “สมฺปตฺฺเตฺ  วิา  อสมฺปตฺฺเตฺ  วิา  (อารื่มฺมเณ)   

ล่คฺคมานสํ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถุ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อิตฺิ) วิ่า  “ลคฺคมานิสํ ผู้มีใจฺอันข้้องแล่้วิ  (อารมฺมเณ) ในอารื่มณ์   

สมฺปุตฺฺเตฺ  วิา อันถุึงพรื่้อมแล่้วิห่รื่่อ  อสมฺปุตฺฺเตฺ  วิา ห่รื่่อวิ่าอันไม่ถุึงพรื่้อมแล่้วิ”  (อิตฺิ) 

ดังนี้  ตฺตฺฺถุ   (ปุเทสุ)  “พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรนิฺตฺิ  (คาถุาปุาทสฺส) แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่า

นั้นห่นา -บาทแห่่งคาถุาวิ่า “พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ” ดังนี้ ฯ

 บรื่รื่ดาบทเห่ล่่านั้น บาทคาถุาวิ่า “พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ  นิรํ” ควิามวิ่า มีใจฺอันข้้องในอารื่มณ์ 

ที�ถุึงแล่้วิห่รื่่อที�ยังไม่มาถุึง

 ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง ปเทสุๆ นิทธารื่ณะใน คาถุาปาทสฺส  “พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ” สรืู่ปะใน  

อิตฺิๆ  ศัพท์ สรืู่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  “สมฺปตฺฺเตฺ 

ก็ดี  อสมฺปตฺฺเตฺ ก็ดี วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมเณๆ วิิสยาธารื่ะใน ล่คฺคมานสํๆ วิิเสสนะข้อง 

นรื่ํ  วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ สมฺปตฺฺเตฺ แล่ะ อสมฺปตฺฺเตฺ”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน  

อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๓. อิทํ  วิุตฺฺตฺํ  โห่ตฺิ:  ยถุา  มาล่ากาโรื่  ปุปฺผารื่ามํ  ปวิิสิตฺฺวิา  “ปุปฺผานิ  ปจฺินิสฺสามีตฺิ  ตฺโตฺ   

ปุปฺผานิ  อคฺคเห่ตฺฺวิา  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ  วิา  คจฺฺฉํ  ปฏฺเ�นฺโตฺ  สกเล่  ปุปฺผารื่าเม  มนํ   

เปเสสิ  “อิโตฺ  จฺ  ปุปฺผานิ  ปจฺินิสฺสามีตฺิ  ตฺโตฺ  ปุปฺผานิ  อคฺคเห่ตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺฺถุ  มนํ   

เปเสตฺิ  ตฺเมวิ  คจฺฺฉํ  ปจฺินนฺโตฺ  ปมาทํ  อาปชฺชตฺิ;  เอวิเมวิ  เอกจฺฺโจฺ  ปุปฺผารื่ามสทิสํ 

ป�ฺจฺกามคุณมชฺฌํ  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  มโนรื่มํ  รืู่ปํ  ล่ภิตฺฺวิา  มโนรื่มานํ  สทฺทคนฺธรื่ส- 

โผฏฺ�พฺพานํ  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  ปฏฺเ�ตฺิ,  เตฺสุ  วิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  ปฏฺเ�ตฺิ,  รืู่ปเมวิ  

วิา  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  ปฏฺเ�นฺโตฺ  ตฺเมวิ  อสฺสาเทตฺิ,  สทฺทาทีสุ  วิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ ฯ  เอเสวิ  

นโย  โคมห่ิสทาสีทาสเข้ตฺฺตฺวิตฺฺถุุคามนิคมชนปทาทีสุ,  ปพฺพชิตฺานมฺปิ  ปรื่ิเวิณวิิห่ารื่-

ปตฺฺตฺจฺีวิรื่าทีสูตฺิ;  

 อิทํ  (อตฺฺถุรืู่ปํ  ภควิตฺา)  วิุตฺฺตฺํ  โห่ตฺิ:  “ยถุา  มาล่ากาโรื่  ปุปฺผารื่ามํ  ปวิิสิตฺฺวิา  “ปุปฺผานิ  ปจฺินิสฺสามีตฺิ   

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺโตฺ  (ปุปฺผารื่ามโตฺ)  ปุปฺผานิ  อคฺคเห่ตฺฺวิา  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ  วิา  คจฺฺฉํ  ปฏฺเ�นฺโตฺ  สกเล่  
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ปุปฺผารื่าเม  มนํ  เปเสสิ,  “(อห่ํ)  อิโตฺ  (ปุปฺผารื่ามโตฺ)  จฺ  ปุปฺผานิ  ปจฺินิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺโตฺ  

(ปุปฺผารื่ามโตฺ)  ปุปฺผานิ  อคฺคเห่ตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺฺถุ  (คจฺฺเฉ)  มนํ  เปเสตฺิ  ตฺเมวิ  คจฺฺฉํ  ปจฺินนฺโตฺ  ปมาทํ  

อาปชฺชตฺิ;  เอวิเมวิ  เอกจฺฺโจฺ  (นโรื่)  ปุปฺผารื่ามสทิสํ  ป�ฺจฺกามคุณมชฺฌํ  โอตฺรื่ิตฺฺวิา  มโนรื่มํ  รืู่ปํ  

ล่ภิตฺฺวิา  มโนรื่มานํ  สทฺทคนฺธรื่สโผฏฺ�พฺพานํ  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  (อารื่มฺมณํ)  ปฏฺเ�ตฺิ,  เตฺสุ  (สทฺทคนฺธรื่ส-

โผฏฺฅพฺเพสุ)  วิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  (อารื่มฺมณํ)  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  (อารื่มฺมณํ)  ปฏฺเ�ตฺิ,  รืู่ปํ  เอวิ  วิา   

ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  (รืู่ปํ)  ปฏฺเ�นฺโตฺ  ตฺํ  เอวิ  (อตฺฺตฺนา  ล่ทฺธรืู่ปํ)  อสฺสาเทตฺิ,  สทฺทาทีสุ   

(อารื่มฺมเณสุ)  วิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  (อารื่มฺมณํ  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺฃตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  ปฏฺเฅนฺโตฺ  อตฺฺตฺนา   

ล่ทฺธอารื่มฺมณํ  อสฺสาเทตฺิ) ฯ  เอโส  เอวิ  นโย  โคมห่ิสทาสีทาสเข้ตฺฺตฺวิตฺฺถุุคามนิคมชนปทาทีสุ   

(สวิิ�ฺฃาณกาวิิ�ฺฃาณกธเนสุ),  (เอโส  เอวิ  นโย)  ปพฺพชิตฺานมฺปิ  ปรื่ิเวิณวิิห่ารื่ปตฺฺตฺจฺีวิรื่าทีสุ  

(ปรื่ิกฺข้าเรื่สุ)  อิตฺิ ฯ 

 อิทํ  (อตฺฺถุรูปุํ) อ.เน่้อควิามนี้  อิตฺิ วิ่า  “มาลากาโร อ.นายมาล่าการื่  ปุวิิสิตฺฺวิา  

เข้้าไปแล่้วิ  ปุุปฺุผารารํ สู่สวินดอกไม้  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘(อหํ) อ.เรื่า   

ปุจฺินิิสฺสามิ จฺักเล่่อกเก็บ  ปุุปฺุผานิิ ซึ�งดอกไม้ ท.’  อิตฺิ ดังนี้  อคฺคเหตฺฺวิา ไม่ถุ่อเอา

แล่้วิ  ปุุปฺุผานิิ ซึ�งดอกไม้ ท.  ตฺโตฺ  ปุุปฺุผารามโตฺ จฺากสวินแห่่งดอกไม้นั้น  วิา ห่รื่่อวิ่า  

ปุฏฺเฅนิฺโตฺ ปรื่ารื่ถุนาอยู่  คจฺฺฉํ ซึ�งกอ  อญฺฃํ  อญฺฃํ อ่�นๆ  เปุเสสิ ส่งไปแล่้วิ  มนิํ  

ซึ�งใจฺ  ปุุปฺุผาราเม ในสวินแห่่งดอกไม้  สกเล ทั้งสิ้น,  จฺ อนึ�ง  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  

อิตฺิ วิ่า  “(อหํ) อ.เรื่า  ปุจฺินิิสฺสามิ จฺักเล่่อกเก็บ  ปุุปฺุผานิิ ซึ�งดอกไม้ ท.  อิโตฺ  (ปุุปฺุผา-

รามโตฺ) จฺากสวินแห่่งดอกไม้นี้”  อิตฺิ ดังนี้  อคฺคเหตฺฺวิา ไม่ถุ่อเอาแล่้วิ  ปุุปฺุผานิิ  

ซึ�งดอกไม้ ท.  ตฺโตฺ  (ปุุปฺุผารามโตฺ) จฺากสวินแห่่งดอกไม้นั้น  เปุเสตฺิ ย่อมส่งไป  มนิํ 

ซึ�งใจฺ  อญฺฃตฺฺถุ  (คจฺฺเฉ) ในกออ่�น  ปุจฺินินิฺโตฺ เล่่อกเก็บอยู่  ตฺํ  เอวิ  คจฺฺฉํ ซึ�งกอนั้น 

นั�นเทียวิ  อาปุชฺชตฺิ ย่อมถุึง  ปุมาทํ ซึ�งควิามปรื่ะมาท  ยถุา ฉันใด;  (นิโร) อ.นรื่ชน  

เอกจฺฺโจฺ บางคน  โอตฺริตฺฺวิา ข้้ามล่งแล่้วิ  ปุญฺจฺกามคุณมชฺฌํ สู่ท่ามกล่างแห่่งกามคุณ 

๕  ปุุปฺุผารามสทิสํ อันเช่นกับด้วิยสวินแห่่งดอกไม้  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  รูปุํ ซึ�งรืู่ป   

มโนิรมํ อันเป็นที�รื่่�นรื่มย์แห่่งใจฺ  ปุฏฺเฅตฺิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  มโนิรมานิํ  สทฺทคนิฺธรส-

โผฏฺีพฺฺพฺานิํ  อ�ฺ�ตฺรํ  (อารมฺมณํ) ซึ�ง- แห่่งเสียง กล่ิ�น รื่ส แล่ะโผฏฐัพพะ ท. อันเป็น

ที�รื่่�นรื่มย์แห่่งใจฺห่นา -อารื่มณ์ อย่างใดอย่างห่นึ�ง,  วิา ห่รื่่อวิ่า  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ   

เตฺสุ  (สทฺทคนิฺธรสโผฏฺฅพฺฺเพฺสุ)  อ�ฺ�ตฺรํ  (อารมฺมณํ) ซึ�ง- ในเสียง กล่ิ�น รื่ส แล่ะ

โผฏฅัพพะ ท. ห่นา -อารื่มณ์ อย่างใดอย่างห่นึ�ง  ปุฏฺเฅตฺิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  อญฺฃตฺรํ   
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(อารมฺมณํ) ซึ�งอารื่มณ์ อย่างใดอย่างห่นึ�ง,  วิา ห่รื่่อวิ่า  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  รูปุํ  เอวิ  

ซึ�งรืู่ปนั�นเทียวิ  ปุฏฺเฅนิฺโตฺ ปรื่ารื่ถุนาอยู่  อญฺฃตฺรํ  (รูปุํ) ซึ�งรืู่ป อย่างใดอย่างห่นึ�ง   

อสฺสาเทตฺิ ย่อมชอบใจฺ  ตฺํ  เอวิ  (อตฺฺตฺนิา  ลทฺธรูปุํ) ซึ�งรืู่ป อันอันตฺน ได้แล่้วิ นั้นนั�น

เทียวิ,  วิา ห่รื่่อวิ่า  (ลภิตฺฺวิา) ได้แล่้วิ  สทฺทาทีสุ  (อารมฺมเณสุ)  อญฺฃตฺรํ   

(อารมฺมณํ) ซึ�ง- ในอารื่มณ์ ท. มีเสียงเป็นตฺ้นห่นา -อารื่มณ์ อย่างใดอย่างห่นึ�ง   

(ปุฏฺเฅนิฺโตฺ) ปรื่ารื่ถุนาอยู่  อญฺฃตฺรํ  อารมฺมณํ ซึ�งอารื่มณ์ อย่างใดอย่างห่นึ�ง   

อสฺสาเทตฺิ ย่อมชอบใจฺ  (อตฺฺตฺนิา  ลทฺธอารมฺมณํ) ซึ�งอารื่มณ์อันอันตฺนได้แล่้วิ  เอวิ

เมวิ ฉันนั้นนั�นเทียวิ ฯ  นิโย อ.นัย  โคมหิสทาสีทาสเขตฺฺตฺวิตฺฺถุุคามนิิคมชนิปุทาทีสุ  

(สวิิญฺฃาณกาวิิญฺฃาณกธเนิสุ) ในสวิิญญาณกทรื่ัพย์แล่ะอวิิญญาณกทรื่ัพย์ ท. มีโค 

กรื่ะบ่อ ทาสี ทาส นา สวิน ห่มู่บ้าน นิคม แล่ะชนบทเป็นตฺ้น  เอโส  เอวิ นี้นั�นเทียวิ,  

(นิโย) อ.นัย  ปุริเวิณวิิหารปุตฺฺตฺจฺีวิราทีสุ  (ปุริกฺขาเรสุ) ในบรื่ิเวิณ วิิห่ารื่ แล่ะ 

ในบรื่ิข้ารื่ ท. มีบาตฺรื่แล่ะจฺีวิรื่เป็นตฺ้น  ปุพฺฺพฺชิตฺานิมฺปุิ แม้ข้องบรื่รื่พชิตฺ ท.  (เอโส  เอวิ) 

นี้นั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้  (ภควิตฺา)  วิุตฺฺตฺํ เป็นคําอธิบาย อันพรื่ะผู้มีพรื่ะภาคเจฺ้า ตฺรื่ัสแล่้วิ  

โหตฺิ ย่อมเป็น ฯ 

     มีคําอธิบายที�พรื่ะผู้มีพรื่ะภาคเจฺ้าตฺรื่ัสไวิ้วิ่า “เปรื่ียบเห่ม่อนนายมาล่าการื่เข้้าไปสวิน 

ดอกไม้ คิดวิ่า ‘เรื่าจฺักเล่่อกเก็บดอกไม้ทั้งห่ล่าย’ ไม่ถุ่อเอาดอกไม้จฺากสวินนั้น ห่รื่่อวิ่า

ปรื่ารื่ถุนากออ่�นๆ ส่งใจฺไปในสวินดอกไม้ทั้งสิ้น, อนึ�ง คิดวิ่า ‘เรื่าจฺักเล่่อกเก็บดอกไม้

จฺากสวินดอกไม้นี้ๆ’ ไม่ถุ่อเอาดอกไม้จฺากสวินนั้น ส่งใจฺไปในกออ่�น เล่่อกเก็บกอนั้นนั�น

แห่ล่ะ ย่อมถุึงควิามปรื่ะมาท ฉันใด, นรื่ชนบางคนข้้ามล่งสู่ท่ามกล่างกามคุณ ๕ อัน

เช่นกับสวินดอกไม้ ได้รืู่ปที�น่ารื่่�นรื่มย์ใจฺ ย่อมปรื่ารื่ถุนาอารื่มณ์อย่างใดอย่างห่นึ�ง 

บรื่รื่ดาเสียง กล่ิ�น รื่ส แล่ะโผฏฐัพพะที�น่ารื่่�นรื่มย์ใจฺ ห่รื่่อวิ่า ได้อารื่มณ์อย่างใดอย่าง

ห่นึ�ง ในบรื่รื่ดาเสียง กล่ิ�น รื่ส แล่ะโผฏฐัพพะเห่ล่่านั้น ย่อมปรื่ารื่ถุนาอารื่มณ์อย่างใด

อย่างห่นึ�ง ห่รื่่อวิ่า ได้รืู่ปนั�นแห่ล่ะ ปรื่ารื่ถุนารืู่ปอย่างใดอย่างห่นึ�ง ย่อมยินดีรืู่ปที�ตฺนได้

แล่้วินั้นนั�นแห่ล่ะ ห่รื่่อวิ่าได้อารื่มณ์อย่างใดอย่างห่นึ�ง ในบรื่รื่ดาอารื่มณ์มีเสียงเป็นตฺ้น 

ปรื่ารื่ถุนาอารื่มณ์อย่างใดอย่างห่นึ�ง ย่อมยินดีอารื่มณ์ที�ตฺนได้แล่้วิ ฉันนั้นนั�นแห่ล่ะ, นัย

ในสวิิญญาณกทรื่ัพย์แล่ะอวิิญญาณกทรื่ัพย์มีโค กรื่ะบ่อ ทาสี ทาส นา สวิน ห่มู่บ้าน 

นิคม แล่ะชนบทเป็นตฺ้น ก็มีนัยนี้นั�นแห่ล่ะ, นัยในบรื่ิเวิณ วิิห่ารื่ แล่ะบรื่ิข้ารื่มีบาตฺรื่แล่ะ

จฺีวิรื่เป็นตฺ้น แม้ข้องบรื่รื่พชิตฺทั้งห่ล่าย ก็นัยนี้เห่ม่อนกัน 
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 อิทํ วิิเสสนะข้อง อตฺฺถุรืู่ปํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภควิตฺา  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  “มาล่ากาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิ  เปเสตฺิ 

แล่ะ อาปชฺชตฺิ  เปเสสิ ก็ดี  เปเสตฺิ ก็ดี  อาปชฺชตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา  

อุปมาโชตฺกะ  ปุปฺผารื่ามํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  

‘อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺินิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุปฺผานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปจฺินิสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคฺคเห่ตฺฺวิา  ตฺโตฺ  

วิิเสสนะข้อง ปุปฺผารื่ามโตฺๆ อปาทานใน อคฺคเห่ตฺฺวิา  ปุปฺผานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อคฺคเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺเฅนฺโตฺ  อ�ฺฃํ สองบท วิิเสสนะข้อง คจฺฺฉํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺเฅนฺโตฺ  วิาศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ ตฺโตฺ  ปุปฺผารื่ามโตฺ  ปุปฺผานิ  

อคฺคเห่ตฺฺวิา แล่ะ อ�ฺฃํ  อ�ฺฃํ  คจฺฺฉํ  ปฏฺเฅนฺโตฺ,  ปฏฺเฅนฺโตฺ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง  

มาล่ากาโรื่  สกเล่ วิิเสสนะข้อง ปุปฺผารื่าเมๆ วิิสยาธารื่ะใน เปเสสิ  มนํ อวิตฺุตฺกัมมะใน 

เปเสสิ,  จฺศัพท์ สัมปิณฑูนัตฺถุะ  ‘อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺินิสฺสามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อิโตฺ วิิเสสนะข้อง ปุปฺผารื่ามโตฺๆ อปาทานใน ปจฺินิสฺสามิ  ปุปฺผานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปจฺินิสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคฺคเห่ตฺฺวิา  ตฺโตฺ  

วิิเสสนะข้อง ปุปฺผารื่ามโตฺๆ อปาทานใน อคฺคเห่ตฺฺวิา  ปุปฺผานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อคฺคเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสตฺิ  อ�ฺฃตฺฺถุ วิิเสสนะข้อง คจฺฺเฉๆ วิิสยาธารื่ะใน  

เปเสตฺิ  มนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ตฺํๆ วิิเสสนะข้อง คจฺฺฉํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปจฺินนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มาล่ากาโรื่  ปมาทํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

อาปชฺชตฺิ;  เอกจฺฺโจฺ วิิเสสนะข้อง นโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺเฅตฺิ สองบทแล่ะอสฺสาเทตฺิ  

ปฏฺเฅตฺิ สองบทก็ดี  อสฺสาเทตฺิ สองบทก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิเมวิ อุปเมยย-

โชตฺกะ  ปุปฺผารื่ามสทิสํ วิิเสสนะข้อง ป�ฺจฺกามคุณมชฺฌํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

โอตฺรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ภิตฺฺวิา  มโนรื่มํ วิิเสสนะข้อง รืู่ปํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺเฅตฺิ  มโนรื่มานํ วิิเสสนะข้อง สทฺทคนฺธรื่สโผฏฺฅพฺพานํๆ 

นิทธารื่ณะใน อ�ฺฃตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  อ�ฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมณํๆ นิทธารื่ณียะแล่ะ

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺเฅตฺิ,  เตฺสุ วิิเสสนะข้อง สทฺทคนฺธรื่สโผฏฺฅพฺเพสุๆ นิทธารื่ณะใน 

อ�ฺฃตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  วิาศัพท์ สองศัพท์ วิากยวิิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ เตฺสุ  สทฺทคนฺธรื่ส-

โผฏฺฅพฺเพสุ  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  ปฏฺเ�ตฺิ แล่ะ รืู่ปเมวิ  

ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  รืู่ปํ  ปฏฺเ�นฺโตฺ  ตฺํ  เอวิ  อตฺฺตฺนา  ล่ทฺธรืู่ปํ  อสฺสาเทตฺิ,  อ�ฺฃตฺรื่ํ  
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วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมณํๆ นิทธารื่ณียะแล่ะอวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปฏฺเฅตฺิ  อ�ฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมณํํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺเฅตฺิ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะ

เข้้ากับ รืู่ปํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺเฅนฺโตฺ  อ�ฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะ

ข้อง รืู่ปํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺเฅนฺโตฺๆ อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง นโรื่  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้า

กับ ตฺํๆ วิิเสสนะข้อง ล่ทฺธรืู่ปํ  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธ-  ล่ทฺธรืู่ปํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อสฺสาเทตฺิ,  สทฺทาทีสุ วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมเณสุๆ นิทธารื่ณะใน อ�ฺฃตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  

อ�ฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมณํๆ นิทธารื่ณียะแล่ะอวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน ปฏฺเฅนฺโตฺ  อ�ฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะข้อง อารื่มฺมณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺเฅนฺโตฺๆ 

อัพภันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง นโรื่  อตฺฺตฺนา อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธ-  ล่ทฺธอารื่มฺมณํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อสฺสาเทตฺิ  วิา สองศัพท์ วิากยวิิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ รืู่ปเมวิ  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  รืู่ปํ  

ปฏฺเ�นฺโตฺ  ตฺํ  เอวิ  อตฺฺตฺนา  ล่ทฺธรืู่ปํ  อสฺสาเทตฺิ แล่ะ สทฺทาทีสุ  อารื่มฺมเณสุ  อ�ฺ�ตฺรื่ํ  

อารื่มฺมณํ  ล่ภิตฺฺวิา  อ�ฺฃตฺรื่ํ  อารื่มฺมณํ  ปฏฺเฅนฺโตฺ  อตฺฺตฺนา  ล่ทฺธอารื่มฺมณํ  อสฺสาเทตฺิ 

ฯ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอโสๆ วิิเสสนะข้อง นโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ  โคมห่ิสทาสีทาส-

เข้ตฺฺตฺวิตฺฺถุุคามนิคมชนปทาทีสุ วิิเสสนะข้อง สวิิ�ฺฃาณกาวิิ�ฺฃาณกธเนสุๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน นโย,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ เอโสๆ วิิเสสนะข้อง นโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ปพฺพชิตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิเวิณวิิห่ารื่ปตฺฺตฺจฺีวิรื่าทีสุๆ วิิเสสนะ

ข้อง ปรื่ิกฺข้าเรื่สุๆ วิิสยาธารื่ะใน นโย”  อิตฺิศัพท์ สรืู่ปะใน อิทํ  อตฺฺถุรืู่ปํ ฯ     

   ................................................................................................................................

๒๓๔. เอวิํ  ป�ฺจฺกามคุณสงฺข้าตฺานิ  ปุปฺผานิ  เอวิ  ปจฺินนฺตฺํ  สมฺปตฺฺเตฺ  วิา  อสมฺปตฺฺเตฺ  วิา   

กามคุเณ  พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ ฯ

 เอวิํ  (มจฺฺจฺุ)  ป�ฺจฺกามคุณสงฺข้าตฺานิ  ปุปฺผานิ  เอวิ  ปจฺินนฺตฺํ  สมฺปตฺฺเตฺ  วิา  อสมฺปตฺฺเตฺ  วิา  กามคุเณ   

พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ  (อาทาย  คจฺฺฉตฺิ) ฯ

 (มจฺฺจฺุ) อ.มัจฺจฺุ  อาทาย พาเอาแล่้วิ  นิรํ ซึ�งนรื่ชน  พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ ผู้มีใจฺอันข้้องแล่้วิ 

โดยอาการื่อันมีอย่างตฺ่างๆ  กามคุเณ ในกามคุณ  สมฺปุตฺฺเตฺ อันถุึงพรื่้อมแล่้วิ  วิา 

ห่รื่่อ  วิา ห่รื่่อวิ่า  อสมฺปุตฺฺเตฺ อันไม่ถุึงพรื่้อมแล่้วิ  ปุจฺินินิฺตฺํ อันเล่่อกเก็บอยู่  ปุุปฺุผานิิ  

เอวิ ซึ�งดอกไม้ ท. นั�นเทียวิ  ปุญฺจฺกามคุณสงฺขาตฺานิิ อันอันบัณฑูิตฺกล่่าวิแล่้วิวิ่า

กามคุณ ๕  คจฺฺฉตฺิ ย่อมไป  เอวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ
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  มัจฺจฺุพาเอานรื่ชนผู้มีใจฺอันข้้องโดยอาการื่อันมีอย่างตฺ่างๆ ในกามคุณที�ถุึงพรื่้อมแล่้วิ 

ห่รื่่อยังไม่ถุึงพรื่้อม ผู้เล่่อกเก็บดอกไม้ทั้งห่ล่ายนั�นแห่ล่ะ กล่่าวิค่อกามคุณ ๕ ไป  

ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 มจฺฺจฺุ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ  ป�ฺจฺกามคุณ- 

สงฺข้าตฺานิ วิิเสสนะข้อง ปุปฺผานิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณะเข้้ากับ ปุปฺผานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปจฺินนฺตฺํๆ วิิเสสนะข้อง นรื่ํ  สมฺปตฺฺเตฺ ก็ดี  อสมฺปตฺฺเตฺ ก็ดี วิิเสสนะข้อง กามคุเณ   

วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ สมฺปตฺฺเตฺ แล่ะ อสมฺปตฺฺเตฺ  พฺยาสตฺฺตฺมนสํ วิิเสสนะ

ข้อง นรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๕. สุตฺฺตฺํ  คามนิฺตฺิ:  คามสฺส  เคห่ภิตฺฺตฺิอาทีนํ  สุปนวิเสน  สุปนํ  นาม  นตฺฺถุิ,  สตฺฺตฺานํ  ปน   

สุตฺฺตฺปฺปมตฺฺตฺตฺํ  อุปาทาย  สุตฺฺโตฺ  นาม  โห่ตฺิ,  เอวิํ  สุตฺฺตฺํ  คามํ  เทฺวิ  ตฺีณิ  โยชนานิ  

อายตฺคมฺภีโรื่  มโห่โฆวิ  มจฺฺจฺุ  อาทาย  คจฺฺฉตฺิ;  ยถุา  โส  มโห่โฆ  อิตฺฺถุีปุรื่ิสโค-   

มห่ิสกุกฺกุฏาทีสุ  ก�ฺจฺิ  อนวิเสเสตฺฺวิา  สพฺพนฺตฺํ  คามํ  สมุทฺทํ  ปาเปตฺฺวิา   

มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้ํ  กโรื่ตฺิ;  เอวิเมวิ  พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ  มรื่ณมจฺฺจฺุ  อาทาย  ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิย-

มสฺส  ฉินฺทิตฺฺวิา  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท  นิมุชฺชาเปตฺีตฺิ ฯ

 “สุตฺฺตฺํ  คามนิฺตฺิ:  (ปททฺวิยสฺส)  “คามสฺส  เคห่ภิตฺฺตฺิอาทีนํ  (ทพฺพสมฺภารื่านํ)  สุปนวิเสน  สุปนํ  นาม   

นตฺฺถุิ,  (คาโม)  สตฺฺตฺานํ  ปน  สุตฺฺตฺปฺปมตฺฺตฺตฺํ  อุปาทาย  สุตฺฺโตฺ  นาม  โห่ตฺิ,  เอวิํ  สุตฺฺตฺํ  คามํ   

(อาทาย  คจฺฺฉนฺโตฺ)  เทฺวิ  ตฺีณิ  โยชนานิ  อายตฺคมฺภีโรื่  มโห่โฆ  อิวิ  มจฺฺจฺุ  (นรื่ํ)  อาทาย  คจฺฺฉตฺิ;  

ยถุา  โส  มโห่โฆ  อิตฺฺถุีปุรื่ิสโคมห่ิสกุกฺกุฏาทีสุ  (สตฺฺเตฺสุ)  ก�ฺจฺิ  (สตฺฺตฺํ)  อนวิเสเสตฺฺวิา  สพฺพํ  ตฺํ  

คามํ  สมุทฺทํ  ปาเปตฺฺวิา  มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้ํ  กโรื่ตฺิ;  เอวิเมวิ  พฺยาสตฺฺตฺมนสํ  นรื่ํ  มรื่ณมจฺฺจฺุ  อาทาย  

ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ  อสฺส  (นรื่สฺส)  ฉินฺทิตฺฺวิา  (ตฺํ  นรื่ํ)  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท  นิมุชฺชาเปตฺีตฺิ  (อตฺฺโถุ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  อิตฺิ วิ่า  “สุปุนิํ  นิาม ช่�อ อ.ควิามห่ล่ับ  คามสฺส แห่่งห่มู่บ้าน  สุปุนิวิเสนิ 

ด้วิยสามารื่ถุแห่่งควิามห่ล่ับ  เคหภิตฺฺตฺิอาทีนิํ  (ทพฺฺพฺสมฺภารานิํ) แห่่งทัพพสัมภารื่ะ 

ท. มีฝาแห่่งเรื่่อนเป็นตฺ้น  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  ปุนิ แตฺ่วิ่า  (คาโม) อ.ห่มู่บ้าน  สุตฺฺโตฺ  นิาม 

ช่�อวิ่าเป็นสภาพห่ล่ับแล่้วิ  อุปุาทาย เพรื่าะอันเทียบเคียง  สตฺฺตฺานิํ สุตฺฺตฺปฺุปุมตฺฺตฺตฺ ํ

ซึ�งควิามที� แห่่งสัตฺวิ์ ท. เป็นผู้ปรื่ะมาทแล่้วิเพียงดังผู้ห่ล่ับแล่้วิ  โหตฺิ ย่อมเป็น,  มจฺฺจฺุ 

อ.มัจฺจฺุ  อาทาย พาเอาแล่้วิ  (นิรํ) ซึ�งนรื่ชน  คจฺฺฉตฺิ ไปอยู่  มโหโฆ  อิวิ เพียงดัง 
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อ.ห่้วิงนํ้าให่ญ่  อายตฺคมฺภีโร ทั้งกวิ้างทั้งล่ึก  โยชนิานิิ สิ้นโยชน์ ท.  เทฺวิ สอง  ตฺีณิ 

สาม  (อาทาย) พัดเอาแล่้วิ  คามํ ซึ�งห่มู่บ้าน  สุตฺฺตฺํ อันห่ล่ับแล่้วิ  เอวิํ อย่างนั้น  

(คจฺฺฉนิฺโตฺ) ไปอยู่,  โส  มโหโฆ ค่อวิ่า อ.ห่้วิงนํ้าให่ญ่นั้น  ตฺํ  คามํ ยังห่มู่บ้านนั้น  สพฺฺพฺํ 

ทั้งปวิง  ปุาเปุตฺฺวิา ให่้ถุึงแล่้วิ  สมุทฺทํ ซึ�งสมุทรื่  อิตฺฺถุีปุุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทีสุ   

(สตฺฺเตฺสุ)  กญฺจฺิ  (สตฺฺตฺํ)  อนิวิเสเสตฺฺวิา ไม่ยัง- ในสัตฺวิ์ ท. มีห่ญิง ชาย โค กรื่ะบ่อ แล่ะ

ไก่เป็นตฺ้นห่นา -สัตฺวิ์ อะไรื่ๆ -ให่้เห่ล่่อล่งแล่้วิ  กโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  มจฺฺฉกจฺฺฉปุภกฺขํ  

ให่้เป็นภักษาข้องปล่าแล่ะเตฺ่า  ยถุา ฉันใด,  มรณมจฺฺจฺุ อ.มัจฺจฺุค่อควิามตฺาย  อาทาย 

พาเอาแล่้วิ  นิรํ ซึ�งนรื่ชน  พฺฺยาสตฺฺตฺมนิสํ ผู้มีใจฺอันข้้องแล่้วิโดยอาการื่มีอย่างตฺ่างๆ  

ฉินิฺทิตฺฺวิา ค่อวิ่า ตฺัดแล่้วิ  ชีวิิตฺินิฺทฺริยํ ซึ�งอินทรื่ีย์ค่อชีวิิตฺ  อสฺส  (นิรสฺส) ข้องนรื่ชนั้น  

(ตฺํ  นิรํ) ยังนรื่ชนนั้น  นิิมุชฺชาเปุตฺิ ย่อมให่้จฺมล่ง  จฺตฺุราปุายสมุทฺเท ในสมุทรื่ค่อ

อบาย ๔  เอวิเมวิ ฉันนั้นนั�นเทียวิ”  อิตฺิ ดังนี้  (ปุททฺวิยสฺส) แห่่งห่มวิดสองแห่่งบท  

“สุตฺฺตฺํ  คามนิฺตฺิ วิ่า “สุตฺฺตฺํ  คามํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทวิ่า “สุตฺฺตฺํ  คามํ” ควิามวิ่า ช่�อวิ่าการื่ห่ล่ับแห่่งห่มู่บ้าน ด้วิยสามารื่ถุควิามห่ล่ับ 

ข้องทัพพสัมภารื่ะทั้งห่ล่าย มีฝาเรื่่อนเป็นตฺ้น ย่อมไม่มี, แตฺ่วิ่า ห่มู่บ้าน ช่�อวิ่าห่ล่ับ 

เพรื่าะเทียบเคียงควิามที�สัตฺวิ์ทั้งห่ล่ายผู้ปรื่ะมาทแล่้วิดุจฺห่ล่ับแล่้วิ, มัจฺจฺุพาเอานรื่ชนไป 

ดุจฺห่้วิงนํ้าให่ญ่ ทั้งกวิ้างทั้งล่ึก ๒-๓ โยชน์ พาเอาห่มู่บ้านอันห่ล่ับอย่างนี้ไปอยู่,  

ค่อ ห่้วิงนํ้าให่ญ่นั้น ทําห่มู่บ้านนั้นทั้งห่มดให่้ถุึงสมุทรื่ ไม่ให่้เห่ล่่อสัตฺวิ์อะไรื่ๆ ไวิ้เล่ย  

ในบรื่รื่ดาห่ญิง ชาย โค กรื่ะบ่อ แล่ะไก่เป็นตฺ้น ทําให่้เป็นภักษาข้องปล่าแล่ะเตฺ่า  

ฉันใด, มัจฺจฺุค่อควิามตฺาย พาเอานรื่ชนผู้มีใจฺอันข้้องโดยอาการื่อันมีอย่างตฺ่างๆ ค่อตฺัด 

ชีวิิตฺินทรื่ีย์ข้องนรื่ชนนั้น ทําให่้จฺมล่งในมห่าสมุทรื่ค่ออบาย ๔ ก็ฉันนั้นนั�นแห่ล่ะ”

 “สุตฺฺตฺํ  คามํ” สรืู่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน ปททฺวิยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  “นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ สุปนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คามสฺส สามี-

สัมพันธะใน สุปนํ  เคห่ภิตฺฺตฺิอาทีนํ วิิเสสนะข้อง ทพฺพสมฺภารื่านํๆ สามีสัมพันธะใน  

สุปนวิเสนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน สุปนํ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  คาโม สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺตฺานํ ภาวิาทิสัมพันธะใน สุตฺฺตฺปฺปมตฺฺตฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อุปาทายๆ เห่ตฺุใน สุตฺฺโตฺ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้้ากับ สุตฺฺโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  

มจฺฺจฺุ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สุตฺฺตฺํๆ  
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วิิเสสนะข้อง คามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโตฺๆ วิิเสสนะ

ข้อง มโห่โฆ  เทฺวิ ก็ดี ตฺีณิ ก็ดี วิิเสสนะข้อง โยชนานิๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน อายตฺ- 

คมฺภีโรื่ๆ วิิเสสนะข้อง มโห่โฆๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  อิวิศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้้ากับ เอวิํ   

สุตฺฺตฺํ  คามํ  อาทาย  คจฺฺฉนฺโตฺ  เทฺวิ  ตฺีณิ  โยชนานิ  อายตฺคมฺภีโรื่  มโห่โฆ,  นรื่ํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉตฺิ,  โส วิิเสสนะข้อง มโห่โฆๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา อุปมาโชตฺกะ  อิตฺฺถุีปุรื่ิสโคมห่ิส- 

กุกฺกุฏาทีสุ วิิเสสนะข้อง สตฺฺเตฺสุๆ นิทธารื่ณะใน ก�ฺจฺิ  สตฺฺตฺํ  ก�ฺจฺิ วิิเสสนะข้อง สตฺฺตฺํๆ 

นิทธารื่ณียะแล่ะการื่ิตฺกัมมะใน อนวิเสเสตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปาเปตฺฺวิา  สพฺพํ ก็ดี  

ตฺํ ก็ดี วิิเสสนะข้อง คามํๆ การื่ิตฺกัมมะใน ปาเปตฺฺวิา  สมุทฺทํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กโรื่ตฺิ  มจฺฺฉกจฺฺฉปภกฺข้ํ วิิกตฺิกัมมะใน กโรื่ตฺิ,  มรื่ณมจฺฺจฺุ 

เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นิมุชฺชาเปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิเมวิ อุปเมยยโชตฺกะ   

พฺยาสตฺฺตฺมนสํ วิิเสสนะข้อง นรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

นิมุชฺชาเปตฺิ  ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทิตฺฺวิา  อสฺส วิิเสสนะข้อง นรื่สฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ  ฉินฺทิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิมุชฺชาเปตฺิ  ตฺํ วิิเสสนะข้อง นรื่ํๆ 

การื่ิตฺกัมมะใน นิมุชฺชาเปตฺิ  จฺตฺุรื่าปายสมุทฺเท วิิสยาธารื่ะใน นิมุชฺชาเปตฺิ  พฺยาสตฺฺตฺ-

มนสํ  นรื่ํ  อาทาย วิิวิรื่ิยะใน ชีวิิตฺินฺทฺรื่ิยํ  อสฺส  (นรื่สฺส)  ฉินฺทิตฺฺวิาๆ วิิวิรื่ณะ”  อิตฺิศัพท์ 

สรืู่ปะใน อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๖. เทสนาวิสาเน  พหู่  โสตฺาปตฺฺตฺิผล่าทีนิ  ปตฺฺตฺา ฯ  

 เทสนาวิสาเน  พหู่  (ชนา)  โสตฺาปตฺฺตฺิผล่าทีนิ  (อรื่ิยผล่านิ)  ปตฺฺตฺา ฯ

 เทสนิาวิสาเนิ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา  พฺหู  (ชนิา) อ.ชน ท. มาก  ปุตฺฺตฺา  

บรื่รื่ลุ่แล่้วิ  (อริยผลานิิ) ซึ�งอรื่ิยผล่ ท.  โสตฺาปุตฺฺตฺิผลาทีนิิ มีโสดาปัตฺตฺิผล่เป็นตฺ้น ฯ

 เวิล่าจฺบพรื่ะเทศนา พวิกชนเป็นอันมาก บรื่รื่ลุ่อรื่ิยผล่มีโสดาปัตฺตฺิผล่เป็นตฺ้น

 เทสนาวิสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺตฺา  พหู่ วิิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ กิตฺบท 

กัตฺตฺุวิาจฺก  โสตฺาปตฺฺตฺิผล่าทีนิ วิิเสสนะข้อง อรื่ิยผล่านิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺตฺา ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๓๗. มห่าชนสฺส  สาตฺฺถุิกา  เทสนา  ชาตฺาตฺิ ฯ

 เทสนิา อ.พรื่ะเทศนา  สาตฺฺถุิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วิยวิาจฺาอันมีปรื่ะโยชน์  ชาตฺา  

เกิดแล่้วิ  มหาชนิสฺส แก่มห่าชน  อิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 พรื่ะเทศนา เกิดเป็นเทศนามีปรื่ะโยชน์แก่มห่าชน ดังนี้แล่

 เทสนา สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่าชนสฺส สัมปทานใน ชาตฺา   

สาตฺฺถุิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ ฯ

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ  (นิฏฺฅิตฺํ) ฯ

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งพรื่ะเจฺ้าวิิฑููฑูภะ  (นิิฏฺฅิตฺํ) จฺบแล่้วิ ฯ

วิิฑููฑูภวิตฺฺถุุ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺฅิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

เร่ื่�องพรื่ะเจ้้าวิฑูฑภะ
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วิเครื่าะห์์ศััพท์์กิิตก์ิ สมาส และตัท์ธิิต

วิฑูฑภวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. วิฑูฑภสฺส  วตฺถุ  วิฑูฑภวตฺถุ. (วิฑูฑภ + วตฺถุ)

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		วิฑูฑภสฺส	แห่งพระเจ้าวิฑูฑภะ		วิฑูฑภวตฺถุ.	(เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ)	

สปริโส,  วิฑูฑโภ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปริสาย		โย		วตฺตตีติ		สปริโส,		วิฑูฑโภ.	(สห	+	ปริสา)

	 โย		(วิฑูฑโภ)	อ.พระเจ้าวิฑูฑภะใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริสาย	ด้วยบริษัท		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		 (โส		วิฑูฑโภ)	อ.พระเจ้าวิฑูฑภะนั้น		สปริโส	ชื่อว่าสปริส	 (ผู้เป็นไปกับด้วยบริษัท,	พร้อมกับบริษัท),	

ได้แก่พระเจ้าวิฑูฑภะ.

อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนุปุพฺเพน		กถา		อนุปุพฺพีกถา.	(อนุปุพฺพ	+	กถา)

	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		อนุปุพฺเพน	โดยล�าดับ		อนุปุพฺพีกถา	ชื่อว่าอนุปุพฺพีกถา.	(วาจาเป็นเครื่อง

กล่าวโดยล�าดับ)

สิปปุคฺคหณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิปฺปสฺส		อุคฺคหณ�		สิปฺปุคฺคหณ�.	(สิปฺป	+	อุคฺคหณ)

	 อุคฺคหณ�	อ.การเรียน		สิปฺปสฺส	ซึ่งศิลปะ		สิปฺปุคฺคหณ�	ชื่อว่าสิปฺปุคฺคหณ.	(การเรียนศิลปะ)
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พหินครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		พหิ		พหินคร�.	(พหิ	+	นคร)

	 พหิ	ในภายนอก		นครสฺส	แห่งเมือง		พหินคร�	ชื่อว่าพหินคร.	(ภายนอกเมือง)

อาคตการณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตสฺส		การณ�		อาคตการณ�.	(อาคต	+	การณ)

	 การณ�	อ.เหตุ		อาคตสฺส	แห่งการมา		อาคตการณ�	ชื่อว่าอาคตการณ.	(เหตุแห่งการมา)	

อุคฺคหิตสิปฺปา,  ราชกุมารา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุคฺคหิต�		สิปฺปํ		เยหิ		เต		อุคฺคหิตสิปฺปา,		ราชกุมารา.	(อุคฺคหิต	+	สิปฺป)

	 สิปฺปํ	อ.ศิลปะ		เยหิ		(ราชกุมาเรหิ)	อันพระราชกุมาร	ท.	เหล่าใด		อุคฺคหิต�	เรียนเอาแล้ว		เต		(ราช-

กุมารา)	อ.พระราชกุมาร	ท.	เหล่านั้น		อุคฺคหิตสิปฺปา	ชื่อว่าอุคฺคหิตสิปฺป	(ผู้มีศิลปะอันเรียนเอาแล้ว,	ผู้เรียนศิลปะ

แล้ว),	ได้แก่พระราชกุมารทั้งหลาย.

สกสกฏฺ€านานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สกานิ		จ		สกานิ		จ		สกสกานิ.	(สก	+	สก)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 (€านานิ)	อ.ที่	ท.		สกานิ		จ	อันเป็นของตนด้วย		สกานิ		จ	อันเป็นของตนด้วย		สกสกานิ	 

ชื่อว่าสกสก.	(อันเป็นของตนและอันเป็นของตน)

	 ๒.	 สกสกานิ		จ		ตานิ		€านานิ		จาติ		สกสกฏฺ€านานิ.	(สกสก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย	

สมาส

	 	 สกสกานิ		จ	อ.อันเป็นของตนและอันเป็นของตน	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเป็นของตนและอันเป็นของ

ตน	ท.	เหล่านั้น		€านานิ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกสกฏฺ€านานิ	ชื่อว่าสกสกฏฺ€าน.	(ที่อันเป็นของ

ตนและอันเป็นของตน)
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อกฺขิวินาโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อกฺขีน�		วินาโส		อกฺขิวินาโส.	(อกฺขิ	+	วินาส)

	 วินาโส	อ.ความพินาศ		อกฺขีน�	แห่งจักษุ	ท.		อกฺขิวินาโส	ชื่อว่าอกฺขิวินาส.	(ความพินาศแห่งจักษุ)

สตสหสฺสุฏฺ€านกํ, ทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ธนสฺส		สตสหสฺส�		สตสหสฺส�.	(ธน	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	อาทิโลปสมาส

	 	 สตสหสฺส�	อ.แสน		ธนสฺส	แห่งทรัพย์		สตสหสฺส�	ชื่อว่าสตสหสฺส.	(แสนแห่งทรัพย์,	ทรัพย์หนึ่ง

แสน)

	 ๒.	 สตสหสฺสสฺส		อุฏฺ€านก�		สตสหสฺสุฏฺ€านก�,		ทฺวาร�.	(สตสหสฺส	+	อุฏฺ€านก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (ทฺวาร�)	อ.ประตู		อุฏฺฐานก�	อันเป็นที่ตั้งขึ้น		สตสหสฺสสฺส	แห่งแสนแห่งทรัพย์		สตสหสฺสุฏฺ€านก�	

ชื่อว่าสตสหสฺสุฏฺ€านก	(อันเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งแสนแห่งทรัพย์),	ได้แก่ประตู.

ปญฺจสตา,  ลิจฺฉวิราชปุตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺฺจ		สตานิ		ปมาณ�		เยสนฺติ		ปญฺฺจสตา,		ลิจฺฉวิราชปุตฺตา.	(ปญฺฺจ	+	สต	+	ปริมาณ)

	 สตานิ	 อ.ร้อย	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		ปมาณ�	 เป็นประมาณ		 เยส�	 	 (ลิจฺฉวิราชปุตฺตาน�)	 แห่งโอรสของเจ้า 

ลิจฉวี	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ลิจฺฉวิราชปุตฺตา)	อ.โอรสของเจ้าลิจฉวี	ท.	เหล่านั้น		

ปญฺฺจสตา	ชื่อว่าปญฺฺจสต	(มีห้าร้อยเป็นประมาณ,	มีประมาณห้าร้อย),	ได้แก่โอรสของเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย.

อยสลากา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อยสฺส		วิกาโร		สลากา		อยสลากา.	(อย	+	สลากา)

	 สลากา	อ.ซี่		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อยสฺส	แห่งเหล็ก		อยสลากา	ชื่อว่าอยสลากา.	(ซี่อันเป็นวิการแห่ง

เหล็ก,	ซี่เหล็ก)
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สฏฺ€ิกลาปา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สฏฺ€ิ		กลาปา		สฏฺ€ิกลาปา.	(สฏฺ€ิ	+	กลาป)

	 กลาปา	อ.มัด	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิกลาปา	ชื่อว่าสฏฺ€ิกลาป.	(มัดหกสิบ,	หกสิบมัด)

อสีติหตฺโถ,  อากาโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสีติ		หตฺถา		ปมาณ�		ยสฺสาติ		อสีติหตฺโถ,		อากาโส.	(อสีติ	+	หตฺถ)

	 หตฺถา	อ.ศอก	ท.		อสีติ	แปดสิบ		ปมาณ�	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อากาสสฺส)	แห่งอากาศใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อากาโส)	อ.อากาศนั้น		อสีติหตฺโถ	ชื่อว่าอสีติหตฺถ	(มีศอกแปดสิบเป็นประมาณ,	

มีประมาณแปดสิบศอก),	ได้แก่อากาศ.

โอสานกลาโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอสานญฺฺจ		ต�		กลาโป		จาติ		โอสานกลาโป.	(โอสาน	+	กลาป)

	 โอสาน�		จ	อ.อันเป็นที่สิ้นสุดลงด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่สิ้นสุดลงนั้น		กลาโป		จ	เป็นมัดด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		โอสานกลาโป	ชื่อว่าโอสานกลาป.	(มัดอันเป็นที่สิ้นสุดลง,	มัดสุดท้าย)

สพฺพกลาปา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		จ		เต		กลาปา		จาติ		สพฺพกลาปา.	(สพฺพ	+	กลาป)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		กลาปา		จ	เป็นมัดด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สพฺพกลาปา	ชื่อว่าสพฺพกลาป.	(มัดทั้งปวง,	ทุกมัด)

€ปิตภาโว,  อยสลากา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตาน�		ภาโว		€ปิตภาโว.	(€ปิต	+	ภาว)
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	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 (มลฺลราชกุเลหิ)	 	 €ปิตาน�	 	 (อยสลากาน�)	 แห่งซี่อันเป็นวิการแห่งเหล็ก	 ท.	 อัน 

อันตระกูลแห่งเจ้ามัลละ	ท.	ทรงตั้งไว้แล้ว		€ปิตภาโว	ชื่อว่า€ปิตภาว.	(ความที่ซี่เหล็กถูกตั้งไว้แล้ว)

ญาติสุหชฺชา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญฺาตโย		จ		สุหชฺชา		จ		ญฺาติสุหชฺชา.	(ญฺาติ	+	สุหชฺช)

	 ญฺาตโย	 อ.ญาติ	 ท.	 ด้วย	 	 สุหชฺชา	 	 จ	 อ.สหายผู้มีใจดี	 ท.	 ด้วย	 	ญฺาติสุหชฺชา	 ชื่อว่าญฺาติสุหชฺช.	 

(ญฺาติและสหายผู้มีใจดี)

สสิเนโห,  ปุคฺคโล

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		สิเนเหน		โย		วตฺตตีติ		สสิเนโห,		ปุคฺคโล.	(สห	+	สิเนห)

	 โย		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สิเนเหน	ด้วยความรัก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		สสิเนโห	ชื่อว่าสสิเนห	(ผู้เป็นไปกับด้วยความรัก,	ผู้มีความรัก),	ได้แก่บุคคล.

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)

	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

ปเวณิรชฺชํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปเวณิยา		รชฺช�		ปเวณิรชฺช�.	(ปเวณิ	+	รชฺช)

	 รชฺช�	อ.ความเป็นแห่งพระราชา		ปเวณิยา	ตามประเพณี		ปเวณิรชฺช�	ชื่อว่าปเวณิรชฺช.	(ความเป็นพระราชา

ตามประเพณี)
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นานปฺปกาโร

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นานา		ปกาโร		นานปฺปกาโร.	(นานา	+	ปการ)

	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		นานปฺปกาโร	ชื่อว่านานปฺปการ.	(ประการต่างๆ)

เสนาปติฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสนาปติสฺส		€าน�		เสนาปติฏฺ€าน�.	(เสนาปติ	+	€าน)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		เสนาปติสฺส	แห่งเสนาบดี		เสนาปติฏฺ€าน�	ชื่อว่าเสนาปติฏฺ€าน.	(ต�าแหน่งเสนาบดี)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกทิวโส	ชื่อว่า 

เอกทิวส.	(วันหนึ่ง,	หนึ่งวัน)

อุปริปาสาโท

	 เป็นอมาทิตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาสาทสฺส		อุปริ		อุปริปาสาโท.	(อุปริ	+	ปาสาท)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		ปาสาทสฺส	แห่งปราสาท		อุปริปาสาโท	ชื่อว่าอุปริปาสาท.	(ข้างบนปราสาท)

อนฺตรวีถิ

	 เป็นอมาทิตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วีถิยา		อนฺตร�		อนฺตรวีถิ.	(อนฺตร	+	วีถิ)

	 อนฺตร�	อ.ระหว่าง		วีถิยา	แห่งถนน		อนฺตรวีถิ.	(ระหว่างถนน)
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ภตฺตกิจฺจตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจ�		ภตฺตกิจฺจ�.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจ�	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		อตฺโถ		ภตฺตกิจฺจตฺโถ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		ภตฺตกิจฺจสฺส	แก่กิจด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจตฺโถ	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจตฺถ.	(ประโยชน์แก่

กิจด้วยภัตร,	ประโยชน์แก่ภัตกิจ)

อเนกสหสฺสา,  ภิกฺขู

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 น		เอก�		อเนก�.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 เอก�	อ.หนึ่ง		น	หามิได้		อเนก�	ชื่อว่าอเนก.	(มิใช่หนึ่ง)	

	 ๒.	 อเนก�		สหสฺส�		ปมาณ�		เยสนฺติ		อเนกสหสฺสา,		ภิกฺขู.	(อเนก	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สหสฺส�	อ.พัน		อเนก�		มิใช่หนึ่ง		ปมาณ�	เป็นประมาณ		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		อเนกสหสฺสา	ชื่อว่าอเนกสหสฺส	(มีพันมิใช่

หนึ่ง,	มีหลายพัน),	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.

นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีนิ,  ภตฺตานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นิจฺจภตฺตญฺฺจ		สลากภตฺตญฺฺจ		คิลานภตฺตญฺฺจ		นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตานิ.	(นิจฺจภตฺต	+	

สลากภตฺต	+	คิลานภตฺต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 นิจฺจภตฺต�		จ	อ.นิจภัตรด้วย		สลากภตฺต�		จ	อ.สลากภัตรด้วย		คิลานภตฺต�		จ	อ.คิลานภัตรด้วย		

นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตานิ	ชื่อว่านิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺต.	(นิจภัตร	สลากภัตร	และคิลานภัตร)

	 ๒.		 นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีนิ,		ภตฺตานิ.	

(นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตานิ	อ.นิจภัตร	สลากภัตร	และคิลานภัตร	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		
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(ภตฺตาน�)	แห่งภัตร	ท.	 เหล่าใด		 (สนฺติ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		ภตฺตานิ)	อ.ภัตร	ท.	 เหล่านั้น		 

นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีนิ	ชื่อว่านิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลานภตฺตาทิ	 (นิจภัตร	สลากภัตร	และคิลานภัตร

เป็นต้น),	ได้แก่ภัตรทั้งหลาย.		 	

ภิกฺขุสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สหสฺสานิ		ภิกฺขุสหสฺสานิ.	(ภิกฺขุ	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสหสฺสานิ	ชื่อว่าภิกฺขุสหสฺส.	(พันแห่งภิกษุทั้งหลาย,	ภิกษุ

หนึ่งพันรูป)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

อุปฏฺ€หิตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€หิตุ�		กาเมตีติ		อุปฏฺ€หิตุกาโม,		ราชา.	(อุปฏฺ€หิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณ

ปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ

	 (โย		ราชา)	อ.พระราชาใด		กาเมติ	ย่อมทรงใคร่		อุปฏฺ€หิตุ�	เพื่ออันทรงอุปัฏฐาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		อุปฏฺ€หิตุกาโม	ชื่อว่าอุปฏฺ€หิตุกาม.	(ผู้ใคร่เพื่ออันทรงอุปัฏฐาก)

ภิกฺขุสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สหสฺส�		ภิกฺขุสหสฺส�.	(ภิกฺขุ	+	สหสฺส)

	 สหสฺส�	อ.พัน		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสหสฺส�	ชื่อว่าภิกฺขุสหสฺส.	(พันแห่งภิกษุ,	ภิกษุหนึ่งพัน)
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ภิกฺขุสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สตานิ		ภิกฺขุสตานิ.	(ภิกฺขุ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสตานิ	ชื่อว่าภิกฺขุสต.	(ร้อยแห่งภิกษุ,	ภิกษุหนึ่งร้อยรูป)

เอกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		เอกฏฺ€าน�.	(เอก	+	€าน)

	 เอก�		จ	อ.หนึ่งด้วย		ต�	อ.หนึ่งนั้น		€านญฺฺจ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกฏฺ€าน�	ชื่อว่าเอกฏฺ€าน.	

(ที่หนึ่ง,	ที่แห่งหนึ่ง)

ทุติยทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุติโย		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ทุติยทิวโส.	(ทุติย	+	ทิวส)

	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ทุติยทิวโส	 

ชื่อว่าทุติยทิวส.	(วันที่สอง)

ตติยทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติโย		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ตติยทิวโส.	(ตติย	+	ทิวส)

	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ตติยทิวโส	 

ชื่อว่าตติยทิวส.	(วันที่สาม)

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ,	พระอานนทเถระ)
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ปุญฺญวนฺตา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺฺญฺ�		เยส�		อตฺถีติ		ปุญฺฺญฺวนฺตา,		สาวกา.	(ปุญฺฺญฺ	+	วนฺตุ)

	 ปุญฺฺญฺ�	 อ.บุญ	 	 เยส�	 	 (สาวกาน�)	 ของสาวก	 ท.	 เหล่าใด	 	 อตฺถิ	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต		 

สาวกา)	อ.สาวก	ท.	เหล่านั้น		ปุญฺฺญฺวนฺตา	ชื่อว่าปุญฺฺญฺวนฺตุ	(ผู้มีบุญ),	ได้แก่สาวกทั้งหลาย.

การณวสิกา,  ปุญฺญวนฺตา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 การณสฺส		วโส		การณวโส.	(การณ	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อ�านาจ		การณสฺส	แห่งเหตุ		การณวโส	ชื่อว่าการณวส.	(อ�านาจแห่งเหตุ)

	 ๒.	 การณวเส	 	 ปวตฺตนฺตีติ	 	 การณวสิกา,	 	 ปุญฺฺญฺวนฺตา	 	 สาวกา.	 (การณวส	 +	 ณิกปัจจัย)	 

สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (สาวกา)	อ.สาวก	ท.		(ปุญฺฺญฺวนฺตา)	ผู้มีบุญ		(เย)	เหล่าใด		ปวตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		การณวเส	

ในอ�านาจแห่งเหตุ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปุญฺฺญฺวนฺตา		สาวกา)	อ.สาวก	ท.	ผู้มีบุญ	เหล่านั้น		การณวสิกา	

ชื่อว่าการณวสิก	(ผู้เป็นไปในอ�านาจแห่งเหตุ),	ได้แก่สาวกผู้มีบุญทั้งหลาย.

€านนฺตรปฺปตฺตา,  สาวกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €านนฺตร�		ปตฺตา		€านนฺตรปฺปตฺตา,		สาวกา.	(€านนฺตร	+	ปตฺต)

	 (สาวกา)	อ.สาวก	ท.		ปตฺตา	ผู้ถึงแล้ว		€านนฺตร�	ซึ่งฐานันดร		€านนฺตรปฺปตฺตา	ชื่อว่า€านนฺตรปฺปตฺต	

(ผู้ถึงฐานันดร),	ได้แก่สาวกทั้งหลาย.

เอกเทโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		เทโส		จาติ		เอกเทโส.	(เอก	+	เทส)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		เทโส		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกเทโส	ชื่อว่า 

เอกเทส.	(ส่วนหนึ่ง,	ส่วนเดียว,	เอกเทส)
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ปูริตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปูริตาน�		ภาโว		ปูริตตตฺต�.	(ปูริตา	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		(ปุคฺคเลน)		ปูริตาน�		(ปารมีน�)	แห่งบารมี	ท.	อันอันบุคคล	ให้เต็มแล้ว		ปูริตตฺต�	

ชื่อว่าปูริตตฺต.	(ความที่บารมีเป็นบารมีที่ให้เต็มแล้ว)

มหาปุญฺญา,  สาวกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺต�		ปุญฺฺญฺ�		เยสนฺติ		มหาปุญฺฺญฺา,		สาวกา.	(มหนฺต	+	ปุญฺฺญฺ)

	 ปุญฺฺญฺ�	อ.บุญ		มหนฺต�	อันมาก		เยส�		(สาวกาน�)	แห่งสาวก	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		สาวกา)	อ.สาวก	ท.	เหล่านั้น		มหาปุญฺฺญฺา	ชื่อว่ามหาปุญฺฺญฺ	(มีบุญมาก),	ได้แก่สาวกทั้งหลาย.

อภินีหารสมฺปนฺนา,  สาวกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อภินีหาเรน		สมฺปนฺนา		อภินีหารสมฺปนฺนา,		สาวกา.	(อภินีหาร	+	สมฺปนฺน)

	 (สาวกา)	 อ.สาวก	 ท.	 	 สมฺปนฺนา	 ผู้ถึงพร้อมแล้ว	 	 อภินีหาเรน	 ด้วยอภินิหาร	 	 อภินีหารสมฺปนฺนา	 

ชื่อว่าอภินีหารสมฺปนฺน	(ผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหาร),	ได้แก่สาวกทั้งหลาย.

กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี,  อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 

มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กปฺปาน�		สตสหสฺส�		กปฺปสตสหสฺส�.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สตสหสฺส�	อ.แสน		กปฺปาน�	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺส�	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)

	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺส�		ปูริตา		กปฺปสตสหสฺสปูริตา,		ปารมิโย.	(กปฺปสตสหสฺส	+	ปูริตา)	ทุติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (ปารมิโย)	อ.บารมี	ท.		ปูริตา	อันถูกให้เต็มแล้ว		กปฺปสตสหสฺส�	ตลอดแสนแห่งกัป		กปฺปสต-

สหสฺสปูริตา	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺสปูริตา	(ถูกให้เต็มตลอดแสนกับ),	ได้แก่บารมีทั้งหลาย.
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	 ๓.	 กปฺปสตสหสฺสปูริตา	 	 ปารมิโย	 	 เยนาติ	 	 กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี,	 	 อานนฺทตฺเถโร.	 (กปฺป- 

สตสหสฺสปูริตา	+	ปารมี)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ปารมิโย	อ.บารมี	ท.		เยน		(อานนฺทตฺเถเรน)	อันพระอานนท์ผู้เถระใด		กปฺปสตสหสฺสปูริตา	ให้

เต็มแล้วตลอดแสนแห่งกัป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อานนฺทตฺเถโร)	อ.พระอานนท์ผู้เถระนั้น		กปฺปสตสหสฺส- 

ปูริตปารมี	(ผู้มีบารมีอันให้เต็มแล้วตลอดแสนกัป,	บ�าเพ็ญบารมีแสนกัป),	ได้แก่พระอานนทเถระ.	

การณวสิกตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 การณสฺส		วโส		การณวโส.	(การณ	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อ�านาจ		การณสฺส	แห่งเหตุ		การณวโส	ชื่อว่าการณวส.	(อ�านาจแห่งเหตุ)

	 ๒.	 การณวเส		ปวตฺตตีติ		การณวสิโก,		อานนฺทตฺเถโร.	(การณวส	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถ 

ตัทธิต

	 	 (โย		อานนฺทตฺเถโร)	อ.พระอานนท์ผู้เถระใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		การณวเส	ในอ�านาจแห่งเหตุ		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อานนฺทตฺเถโร)	อ.พระอานนท์ผู้เถระนั้น		การณวสิโก	ชื่อว่าการณวสิก	(ผู้เป็นไปในอ�านาจ

แห่งเหตุ),	ได้แก่พระอานนทเถระ.

	 ๓.	 การณวสิกสฺส		ภาโว		การณวสิกตา.	(การณวสิก	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		การณวสิกสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้เป็นไปในอ�านาจแห่งเหตุ		การณวสิกตา	

ชื่อว่าการณวสิกตา.	(ความที่ตนเป็นผู้เป็นไปในอ�านาจแห่งเหตุ)

คตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		คตกาโล.	(คต	+	กาล)

	 คต�		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คตกาโล	 

ชื่อว่าคตกาล.	(กาลเป็นที่ไป)
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ขาทนียโภชนียานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขาทนียานิ		จ		โภชนียานิ		จ		ขาทนียโภชนียานิ.	(ขาทนีย	+	โภชนีย)

	 ขาทนียานิ		จ	อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยว	ท.	ด้วย		โภชนียานิ		จ	อ.ของอันบุคคลพึงบริโภค	ท.	ด้วย		 

ขาทนียโภชนียานิ	ชื่อว่าขาทนียโภชนีย.	(ของควรเคี้ยวและของควรบริโภค)

ปฏิยตฺตภิกฺขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิยตฺตา		จ		สา		ภิกฺขา		จาติ		ปฏิยตฺตภิกฺขา.	(ปฏิยตฺตา	+	ภิกฺขา)

	 ปฏิยตฺตา		จ	อ.อันถูกตระเตรียมไว้แล้วด้วย		สา	อ.อันถูกตระเตรียมไว้แล้ว	ท.	นั้น		ภิกฺขา		จ	เป็น

ภิกษาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิยตฺตภิกฺขา	ชื่อว่าปฏิยตฺตภิกฺขา.	(ภิกษาที่ถูกตระเตรียมไว้แล้ว)

อนุปคมนการณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		อุปคมน�		อนุปคมน�.	(น	+	อุปคมน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อุปคมน�	อ.การเข้าไป		น	หามิได้		อนุปคมน�	ชื่อว่าอนุปคมน.	(การไม่เข้าไป)

	 ๒.	 อนุปคมนสฺส		การณ�		อนุปคมนการณ�.	(อนุปคมน	+	การณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 การณ�	อ.เหตุ		อนุปคมนสฺส	แห่งการไม่เข้าไป		อนุปคมนการณ�	ชื่อว่าอนุปคมนการณ.	(เหตุแห่ง

การไม่เข้าไป)

อุปคมนการณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปคมนสฺส		การณ�		อุปคมนการณ�.	(อุปคมน	+	การณ)

	 การณ�	อ.เหตุ		อุปคมนสฺส	แห่งการเข้าไป		อุปคมนการณ�	ชื่อว่าอุปคมนการณ.	(เหตุแห่งการเข้าไป)
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ธมฺมสฺสวนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธมฺมสฺส		สวน�		ธมฺมสฺสวน�.	(ธมฺม	+	สวน)

	 สวน�	อ.การฟัง		ธมฺมสฺส	ซึ่งธรรม		ธมฺมสฺสวน�	ชื่อว่าธมฺมสฺสวน.	(การฟังธรรม)

โปราณกปณฺฑิตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โปราณกา		จ		เต		ปณฺฑิตา		จาติ		โปราณกปณฺฑิตา.	(โปราณก	+	ปณฺฑิต)

	 โปราณกา		จ	อ.ผู้มีในก่อน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้มีในก่อน	ท.	เหล่านั้น		ปณฺฑิตา		จ	เป็นบัณฑิตด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		โปราณกปณฺฑิตา	ชื่อว่าโปราณกปณฺฑิต.	(บัณฑิตผู้มีในก่อน)

อวิสฺสาสนียฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		วิสฺสาสนีย�		อวิสฺสาสนีย�.	(น	+	วิสฺสาสนีย)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วิสฺสาสนีย�	อ.เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคย		น	หามิได้		อวิสฺสาสนีย�	ชื่อว่าอวิสฺสาสนีย.	(ไม่เป็นที่ตั้ง

แห่งความคุ้นเคย)

	 ๒.	 อวิสฺสาสนียญฺฺจ	 	 ต�	 	 €านญฺฺจาติ	 	 อวิสฺสาสนียฏฺ€าน�.	 (อวิสฺสาสนีย	+	 €าน)	 วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อวิสฺสาสนีย�		จ	อ.ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคยด้วย		ต�	อ.ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคยนั้น		€าน�		

จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อวิสฺสาสนียฏฺ€าน�	ชื่อว่าอวิสฺสาสนียฏฺ€าน.	(ที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคย)

อิสิปพฺพชฺชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิสินา		ปพฺพชฺชา		อิสิปพฺพชฺชา.	(อิสิ	+	ปพฺพชฺชา)

	 ปพฺพชฺชา	อ.การบวช		อิสินา	โดยความเป็นฤษี		อิสิปพฺพชฺชา	ชื่อว่าอิสิปพฺพชฺชา.	(บวชโดยความเป็นฤษี)
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(ปญฺจ)  ปุริสสตานิ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริสาน�		สตานิ		ปุริสสตานิ.	(ปุริส	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปุริสาน�	แห่งบุรุษ	ท.		ปุริสสตานิ	ชื่อว่าปุริสสต.	(ร้อยแห่งบุรุษ,	บุรุษ	๑๐๐)

ปสาธนกปฺปโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปสาธนญฺฺจ		ต�		กปฺปโก		จาติ		ปสาธนกปฺปโก.	(ปสาธน	+	กปฺปก)

	 ปสาธน�		จ	อ.ผู้ประดับด้วย		ต�	อ.ผู้ประดับนั้น		กปฺปโก		จ	เป็นนายภูษามาลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ปสาธนกปฺปโก	ชื่อว่าปสาธนกปฺปก.	(นายภูษามาลาผู้ประดับ)	

วสฺสารตฺตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสฺเสน		รตฺโต		วสฺสารตฺโต,		ภูมิสมโย.	(วสฺส	+	รตฺต)

	 (ภูมิสมโย)	อ.สมัยแห่งภาคพื้น		วสฺเสน	อันฝน		รตฺโต	ย้อมแล้ว		วสฺสารตฺโต	ชื่อว่าวสฺสารตฺต	(อันฝน

ย้อมแล้ว),	ได้แก่สมัยแห่งภาคพื้น.

โลณมฺพิลเสวนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โลโณ		จ		อมฺพิโล		จ		โลณมฺพิลา.	(โลณ	+	อมฺพิล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 โลโณ		จ	อ.รสเค็มด้วย		อมฺพิโล		จ	อ.รสเปรี้ยวด้วย		โลณมฺพิลา	ชื่อว่าโลณมฺพิล.	(รสเค็มและ

รสเปรี้ยว)

	 ๒.	 โลณมฺพิลาน�		เสวน�		โลณมฺพิลเสวน�.	(โลณมฺพิล	+	เสวน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 เสวน�	อ.การเสพ		โลณมฺพิลาน�	ซึ่งรสเค็มและรสเปรี้ยว	ท.		โลณมฺพิลเสวน�	ชื่อว่าโลณมฺพิลเสวน.	

(การเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว)

	 ๓.	 โลณมฺพิลเสวนสฺส		อตฺโถ		โลณมฺพิลเสวนตฺโถ.	(โลณมฺพิลเสวน	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		โลณมฺพิลเสวนสฺส	แก่การเสพซึ่งรสเค็มและรสเปรี้ยว		โลณมฺพิลเสวนตฺโถ	ชื่อ

ว่าโลณมฺพิลเสวนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว)
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จาตุมฺมาสํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตฺตาโร		มาสา		จาตุมฺมาส�.	(จตุ	+	มาส)

	 มาสา	อ.เดือน	ท.		จตฺตาโร	สี่		จาตุมฺมาส�	ชื่อว่าจาตุมฺมาส.	(สี่เดือน)

วสนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนสฺส		อตฺโถ		วสนตฺโถ.	(วสน	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		วสนสฺส	แก่การอยู่		วสนตฺโถ	ชื่อว่าวสนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การอยู่)

หตฺถิสทฺทาทโย,  สทฺทา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถิสฺส		สทฺโท		หตฺถิสทฺโท.	(หตฺถี	+	สทฺท)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สทฺโท	อ.เสียง		หตฺถิสฺส	ของช้าง		หตฺถิสทฺโท	ชื่อว่าหตฺถิสทฺท.	(เสียงช้าง)

	 ๒.	 หตฺถิสทฺโท		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺถิสทฺทาทโย,		สทฺทา.	(หตฺถิสทฺท	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 หตฺถิสทฺโท	อ.เสียงของช้าง		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สทฺทาน�)	แห่งเสียง	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		สทฺทา)	อ.เสียง	ท.	เหล่านั้น		หตฺถิสทฺทาทโย	ชื่อว่าหตฺถิสทฺทาทิ	มีเสียงช้างเป็นต้น,	

ได้แก่เสียงทั้งหลาย.

อาคตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตญฺฺจ		ต�		ทิวโส		จาติ		อาคตทิวโส.	(อาคต	+	ทิวส)

	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		ต�	อ.เป็นที่มานั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาคตทิวโส	

ชื่อว่าอาคตทิวส.	(วันเป็นที่มา)
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ปวตฺติสฺสวนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปวตฺติยา		สวน�		ปวตฺติสฺสวน�.	(ปวตฺติ	+	สวน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สวน�	อ.เป็นที่ฟัง		ปวตฺติยา	ซึ่งความเป็นไป		ปวตฺติสฺสวน�	ชื่อว่าปวตฺติสฺสวน.	(เป็นที่ฟังความเป็น

ไป)

	 ๒.	 ปวตฺติสฺสวนญฺฺจ		ต�	 	 €านญฺฺจาติ	 	ปวตฺติสฺสวนฏฺ€าน�.	 (ปวตฺติสฺสวน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ปวตฺติสฺสวน�		จ	อ.เป็นที่ฟังซึ่งความเป็นไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ฟังซึ่งความเป็นไปนั้น		€าน�		จ	เป็นที่

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปวตฺติสฺสวนฏฺ€าน�	ชื่อว่าปวตฺติสฺสวนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ฟังความเป็นไป)

กปฺปกนฺเตวาสี

	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กปฺปโก		จ		โส		อนฺเตวาสี		จาติ		กปฺปกนฺเตวาสี.	(กปฺปก	+	อนฺเตวาสี)

	 กปฺปโก		จ	อ.ชื่อว่ากัปปกะด้วย		โส	อ.ชื่อว่ากัปปกะนั้น		อนฺเตวาสี		จ	เป็นอันเตวาสีด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		กปฺปกนฺเตวาสี	ชื่อว่ากปฺปกนฺเตวาสี.	(อันเตวาสีชื่อว่ากัปปกะ)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)

	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกนั้น		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อปรภาโค	ชื่อ

ว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก)

กุจฺฉิโรโค

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุจฺฉิมฺหิ		โรโค		กุจฺฉิโรโค.	(กุจฺฉิ	+	โรค)

	 โรโค	อ.โรค		กุจฺฉิมฺหิ	ในท้อง		กุจฺฉิโรโค	ชื่อว่ากุจฺฉิโรค.	(โรคในท้อง)
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นารทามจฺจปฺปมุขา,  อมจฺจา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 นารโท		จ		โส		อมจฺโจ		จาติ		นารทามจฺโจ.	(นารท	+	อมจฺจ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 นารโท		จ	อ.ชื่อว่านารทะด้วย		โส	อ.ชื่อว่านารทะนั้น		อมจฺโจ		จ	เป็นอ�ามาตย์ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		นารทามจฺโจ	ชื่อว่านารทามจฺจ.	(อ�ามาตย์ชื่อว่านารทะ)

	 ๒.	 นารทามจฺโจ		ปมุข�		เยสนฺติ		นารทามจฺจปฺปมุขา,		อมจฺจา.	(นารทามจฺจ	+	ปมุข)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 นารทามจฺโจ	 อ.อ�ามาตย์ชื่อว่านารทะ	 	 ปมุข�	 เป็นประมุข	 	 เยส�	 	 (อมจฺจาน�)	 แห่งอ�ามาตย์	 ท.	 

เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		อมจฺจา)	อ.อ�ามาตย์	ท.	เหล่านั้น		นารทามจฺจปฺปมุขา	ชื่อว่า 

นารทามจฺจปฺปมุข		(มีอ�ามาตย์ชื่อว่านารทะเป็นประมุข),	ได้แก่อ�ามาตย์ทั้งหลาย.

อสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสุกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		อสุกฏฺ€าน�.	(อสุก	+	€าน)

	 อสุก�	 	จ	อ.โน้นด้วย		ต�	อ.โน้นนั้น		€าน�		จ	 เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		อสุกฏฺ€าน�	 ชื่อว่า 

อสุกฏฺ€าน.	(ที่โน้น)

อาคตภาโว,  อาจริโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตสฺส		ภาโว		อาคตภาโว.	(อาคต	+	ภาว)

	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อาคตสฺส	 	 (อาจริยสฺส)	 แห่งอาจารย์	 ผู้มาแล้ว	 	 อาคตภาโว	 ชื่อว่าอาคตภาว.	

(ความที่อาจารย์เป็นผู้มาแล้ว)

อุณฺโหทกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุณฺหญฺฺจ		ต�		อุทกญฺฺจาติ		อุณฺโหทก�.	(อุณฺห	+	อุทก)
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	 อุณฺห�		จ	อ.อันอุ่นด้วย		ต�	อ.อันอุ่นนั้น		อุทก�		จ	เป็นน�้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุณฺโหทก�	ชื่อว่า

อุณฺโหทก.	(น�้าอุ่น,	น�้าร้อน)	

กติปาหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กติปิ		อห�		กติปาห�.	(กติปิ	+	อห)

	 อห�	อ.วัน		กติปิ	อันเล็กน้อย		กติปาห�	ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	เพียงสองสามวัน)	

สุวณฺณวณฺโณ,  อาจริโย

	 เป็นฉัฏฐีอุปมาพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุวณฺณสฺส		วณฺโณ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		โส		สุวณฺณวณฺโณ,		อาจริโย.	(สุวณฺณ	+	วณฺณ	+	วณฺณ)

	 วณฺโณ	อ.วรรณะ		ยสฺส		(อาจริยสฺส)	ของอาจารย์ใด		วณฺโณ		วิย	ราวกะ	อ.วรรณะ		สุวณฺณสฺส	แห่ง

ทอง		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(อาจริโย)	อ.อาจารย์นั้น		สุวณฺณวณฺโณ	ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ	(ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะ

แห่งทอง),	ได้แก่อาจารย์.

มนุสฺสินฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนุสฺสาน�		อินฺโท		มนุสฺสินฺโท.	(มนุสฺส	+	อินฺท)

	 อินฺโท	อ.จอม		มนุสฺสาน�	แห่งมนุษย์	ท.		มนุสฺสินฺโท	ชื่อว่ามนุสฺสินฺท.	(จอมมนุษย์,	พระราชา)

สพฺพกามสมิทฺธิ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 สพฺพา		กามา		สพฺพกามา,		สมฺปตฺติ.	(สพฺพา	+	กามา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สมฺปตฺติ)	อ.สมบัติ		กามา	อันน่าใคร่		สพฺพา	ทั้งปวง		สพฺพกามา	ชื่อว่าสพฺพกามา	(อันน่าใคร่

ทั้งปวง),	ได้แก่สมบัติ.

	 ๒.	 สพฺพกาม�		สมิทฺธี		สพฺพกามสมิทฺธี,		ราชา.	(สพฺพกามา	+	สมิทฺธี)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ราชา)	 อ.พระราชา	 	สพฺพกาม�	 	 (สมฺปตฺตึ)	 	 สมิทฺธี	 ผู้	 ยังสมบัติ	 อันน่าใคร่ทั้งปวง	 ให้ส�าเร็จ		 

สพฺพกามสมิทฺธี	ชื่อว่าสพฺพกามสมิทฺธี	(ผู้ยังสมบัติที่น่าใคร่ทั้งปวงให้ส�าเร็จ),	ได้แก่พระราชา.	
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มโนรมา,  รุกฺขา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มโน		รมติ		เอตฺถาติ		มโนรมา,		รุกฺขา.	(มนสทฺทูปปท	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	อปัจจัย)

	 มโน	อ.ใจ		รมติ	ย่อมรื่นรมย์		 เอตฺถ		 (รุกฺเขสุ)	ในต้นไม้	ท.	 เหล่านี้		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เอเต		 

รุกฺขา)	อ.ต้นไม้	ท.	เหล่านี้		มโนรมา	ชื่อว่ามโนรม	(เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ),	ได้แก่ต้นไม้ทั้งหลาย)

สุจิมํสูปเสจนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุจิ		จ		ต�		ม�สญฺฺจาติ		สุจิม�ส�.	(สุจิ	+	ม�ส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สุจิ		จ	อ.อันสะอาดด้วย		ต�	อ.อันสะอาดนั้น		ม�ส�		จ	เป็นเนื้อด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุจิม�ส�	

ชื่อว่าสุจิม�ส.	(เนื้อสะอาด)

	 ๒.	 สุจิม�เสน		อุปเสจน�		สุจิม�สูปเสจน�.	(สุจิม�ส	+	อุปเสจน)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อุปเสจน�	อ.อันเข้าไปเจือ		สุจิม�เสน	ด้วยเนื้ออันสะอาด		สุจิม�สูปเสจน�	ชื่อว่าสุจิม�สูปเสจน.	(เข้าไป

เจือด้วยเนื้อสะอาด)	

สามากนิวารา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สามากา		จ		นิวารา	จ		สามากนิวารา.	(สามาก	+	นิวาร)

	 สามากา		จ	อ.ข้าวฟ่าง	ท.	ด้วย		นิวารา		จ	อ.ลูกเดือย	ท.	ด้วย		สามากนิวารา	ชื่อว่าสามากนิวาร.	

(ข้าวฟ่างและลูกเดือย)

อโลณา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		โลณา		อโลณา,		สามากนิวารา.	(น	+	โลณ)

	 (สามากนิวารา)	อ.ข้าวฟ่างและลูกเดือย	ท.		โลณา	อันเค็ม		น	หามิได้		อโลณา	ชื่อว่าอโลณ	(ไม่เค็ม),	

ได้แก่ข้าวฟ่างและลูกเดือยทั้งหลาย.	
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วิสฺสาสปรมา,  รสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิสฺสาโส		ปรม�		เยสนฺติ		วิสฺสาสปรมา,		รสา.	(วิสฺสาส	+	ปรม)

	 วิสฺสาโส	อ.ความคุ้นเคย		ปรม�	เป็นอย่างยิ่ง		เยส�		(รสาน�)	แห่งรส	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		 (เต		รสา)	อ.รส	ท.	 เหล่านั้น		วิสฺสาสปรมา	ชื่อว่าวิสฺสาสปรม	 (มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง),	

ได้แก่รสทั้งหลาย.

มรณนฺติกา,  เวทนา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มรณ�		อนฺต�		มรณนฺต�.	(มรณ	+	อนฺต)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 มรณ�	อ.ความตาย		อนฺต�	เป็นที่สุด		มรณนฺต�	ชื่อว่ามรณนฺต.	(ความตายเป็นที่สุด)

	 ๒.	 มรณนฺต�		อสฺสา		อตฺถีติ		มรณนฺติกา,		เวทนา.	(มรณนฺต	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 มรณนฺต�	อ.ความตายเป็นที่สุด		อสฺสา		(เวทนาย)	แห่งเวทนานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(สา		เวทนา)	อ.เวทนานั้น		มรณนฺติกา	ชื่อว่ามรณนฺติกา	(มีความตายเป็นที่สุด),	ได้แก่เวทนา.	

วิสฺสาสิกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วิสฺสาโส		อสฺส		อตฺถีติ		วิสฺสาสิก�,		€าน�.	(วิสฺสาส	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 วิสฺสาโส	อ.ความคุ้นเคย		อสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่นั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		€าน�)	

อ.ที่นั้น		วิสฺสาสิก�	ชื่อว่าวิสฺสาสิก	(มีความคุ้นเคย),	ได้แก่ที่.

	 ๒.	 วิสฺสาสิกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		วิสฺสาสิกฏฺ€าน�.	(วิสฺสาสิก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วิสฺสาสิก�		จ	อ.อันมีความคุ้นเคยด้วย		ต�	อ.อันมีความคุ้นเคยนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		วิสฺสาสิกฏฺ€าน�	ชื่อว่าวิสฺสาสิกฏฺ€าน.	(ที่อันมีความคุ้นเคย)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
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กตรสกฺโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตโร		จ		โส		สกฺโก		จาติ		กตรสกฺโก.	(กตร	+	สกฺก)

	 กตโร		จ	อ.องค์ไหนด้วย		 โส	อ.องค์ไหนนั้น		สกฺโก		จ	 เป็นเจ้าศากยะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

กตรสกฺโก	ชื่อว่ากตรสกฺก.	(เจ้าศากยะองค์ไหน)

ปกฺขนฺตริโย,  ราชา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปกฺโข		จ		โส		อนฺตโร		จาติ		ปกฺขนฺตโร.	(ปกฺข	+	อนฺตร)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปกฺโข	 	 จ	 อ.ฝ่ายด้วย	 	 โส	 อ.ฝ่ายนั้นด้วย	 	 อนฺตโร	 	 จ	 เป็นอื่นด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปกฺขนฺตโร	ชื่อว่าปกฺขนฺตร.	(ฝ่ายอื่น)

	 ๒.	 ปกฺขนฺตเร		ภโว		ปกฺขนฺตริโย,		ราชา.	(ปกฺขนฺตร	+	อิย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 ภโว	อ.มีอยู่		ปกฺขนฺตเร	ในฝ่ายอื่น		ปกฺขนฺตริโย	ชื่อว่าปกฺขนฺตริย	(มีในฝ่ายอื่น)

รูปโสภคฺคปตฺตา, ธีตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รูปสฺส		โสภา		รูปโสภา.	(รูป	+	โสภา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โสภา	อ.ความงาม		รูปสฺส	แห่งรูป		รูปโสภา	ชื่อว่ารูปโสภา.	(รูป	+	โสภา)

	 ๒.	 รูปโสภา		จ		สา		อคฺคา		จาติ		รูปโสภคฺคา.	(รูปโสภา	+	อคฺคา)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 รูปโสภา		จ	อ.ความงามแห่งรูปด้วย		สา	อ.ความงามแห่งรูปนั้น		อคฺคา		จ	เป็นเลิศด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		รูปโสภคฺคา	ชื่อว่ารูปโสภคฺคา.	(ความงามแห่งรูปอันเลิศ)

	 ๓.	 รูปโสภคฺค�		ปตฺตา		รูปโสภคฺคปฺปตฺตา,		ธีตา.	(รูปโสภคฺคา	+	ปตฺตา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ธีตา)	 อ.ธิดา	 	 ปตฺตา	 ผู้ถึงแล้ว	 	 รูปโสภคฺค�	 ซึ่งความงามแห่งรูปอันเลิศ	 	 รูปโสภคฺคปฺปตฺตา	 

ชื่อว่ารูปโสภคฺคปฺปตฺตา	(ผู้ถึงความงามแห่งรูปอันเลิศ),	ได้แก่ธิดา.	
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ทาสีธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาสิยา		ธีตา		ทาสีธีตา.	(ทาสี	+	ธีตุ)

	 ธีตา	อ.ธิดา		ทาสิยา	ของนางทาสี		ทาสีธีตา	ชื่อว่าทาสีธีตุ.	(ธิดาของนางทาสี)

ภุญฺชนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภุญฺฺชนญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ภุญฺฺชนกาโล.	(ภุญฺฺชน	+	กาล)

	 ภุญฺฺชน�		จ	อ.เป็นที่บริโภคด้วย		ต�	อ.เป็นที่บริโภคนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ภุญฺฺชนกาโล	ชื่อว่าภุญฺฺชนกาล.	(กาลเป็นที่บริโภค)

ภุญฺชนากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภุญฺฺชนเมว		อากาโร		ภุญฺฺชนากาโร.	(ภุญฺฺชน	+	อาการ)

	 ภุญฺฺชนเมว	 อ.อันเสวยนั่นเทียว	 	 อากาโร	 เป็นอาการ	 	 ภุญฺฺชนากาโร	 ชื่อว่าภุญฺฺชนาการ.	 (อาการ 

คืออันเสวย)

ตุฏฺ€มานโส,  ราชา

	 ตุฏฺ€�		มานส�		ยสฺส		โส		ตุฏฺ€มานโส,		ราชา.	(ตุฏฺ€	+	มานส)

	 มานส�	 อ.ใจ	 	 ตุฏฺ€�	 อันยินดีแล้ว	 	 ยสฺส	 	 รญฺฺโญฺ	 ของพระราชาใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส	 	 (ราชา)	 

อ.พระราชานั้น		ตุฏฺ€มานโส	ชื่อว่าตุฏฺ€มานส	(ผู้มีใจอันยินดีแล้ว),	ได้แก่พระราชา.

(ปญฺจ)  อิตฺถีสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิตฺถีน�		สตานิ		อิตฺถีสตานิ.	(อิตฺถี	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อิตฺถีน�	แห่งหญิง	ท.		อิตฺถีสตานิ	ชื่อว่าอิตฺถีสต.	(หญิงหนึ่งร้อย)
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อคฺคมเหสิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺคมเหสิยา		€าน�		อคฺคมเหสิฏฺ€าน�.	(อคฺคมเหสี	+	€าน)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		อคฺคมเหสิยา	แห่งพระอัครมเหสี		อคฺคมเหสิฏฺ€าน�	ชื่อว่าอคฺคมเหสิฏฺ€าน.	(ต�าแหน่ง

อัครมเหสี)

นามคฺคหณทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นามสฺส		คหณ�		นามคฺคหณ�.	(นาม	+	คหณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 คหณ�	อ.เป็นที่ถือเอา		นามสฺส	ซึ่งชื่อ		นามคฺคหณ�	ชื่อว่านามคฺคหณ.	(เป็นที่ถือเอาชื่อ)

	 ๒.	 นามคฺคหณญฺฺจ		ต�		ทิวโส		จาติ		นามคฺคหณทิวโส.	(นามคฺคหณ	+	ทิวส)

	 	 นามคฺคหณ�	 	 จ	อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อด้วย	 	ต�	 อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อนั้น	 	ทิวโส		 จ	 เป็นวันด้วย		 

อิติ	เพราะเหตุนั้น		นามคฺคหณทิวโส	ชื่อว่านามคฺคหณทิวส.	(วันเป็นที่ถือเอาชื่อ,	วันตั้งชืื่อ)

สากฺยราชธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สากฺยรญฺฺโญ		ธีตา		สากฺยราชธีตา.	(สากฺยราช	+	ธีตา)

	 ธีตา	อ.ธิดา		สากฺยรญฺฺโญ	ของเจ้าศากยะ		สากฺยราชธีตา	ชื่อว่าสากฺยราชธีตุ.	(ธิดาของเจ้าศากยะ)

พธิรธาตุโก,  อมจฺโจ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พธิรสฺส		ธาตุ		ยสฺส		โส		พธิรธาตุโก,		อมจฺโจ.	(พธิร	+	ธาตุ)

	 ธาตุ	 อ.ธาตุ	 	 พธิรสฺส	 แห่งคนหนวก	 	 ยสฺส	 	 (อมจฺจสฺส)	 แห่งอ�ามาตย์ใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส		 

(อมจฺโจ)	อ.อ�ามาตย์นั้น		พธิรธาตุโก	ชื่อว่าพธิรธาตุก	(ผู้มีธาตุแห่งคนหนวก),	ได้แก่อ�ามาตย์.
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พธิรามจฺโจ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พธิโร		จ		โส		อมจฺโจ		จาติ		พธิรามจฺโจ.	(พธิร	+	อมจฺจ)

	 พธิโร	 	 จ	 อ.ผู้หนวกด้วย	 	 โส	 อ.ผู้หนวกนั้น	 	 อมจฺโจ	 	 จ	 เป็นอ�ามาตย์ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

พธิรามจฺโจ	ชื่อว่าพธิรามจฺจ.	(อ�ามาตย์ผู้หนวก)

ทหรกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทหรสฺส		กาโล		ทหรกาโล.	(ทหร	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		ทหรสฺส		(กุมารสฺส)	แห่งพระกุมาร	ผู้ทรงพระเยาว์		ทหรกาโล	ชื่อว่าทหรกาล.	(กาลที่

ทรงพระเยาว์)

เสนาปติฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสนาปติสฺส		€าน�		เสนาปติฏฺ€าน�.	(เสนาปติ	+	€าน)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		เสนาปติสฺส	แห่งเสนาบดี		เสนาปติฏฺ€าน�	ชื่อว่าเสนาปติฏฺ€าน.	(ต�าแหน่งเสนาบดี)

กุมารปริหาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุมารสฺส		ปริหาโร		กุมารปริหาโร.	(กุมาร	+	ปริหาร)

	 ปริหาโร	อ.เครื่องบริหาร		กุมารสฺส	แห่งกุมาร		กุมารปริหาโร	ชื่อว่ากุมารปริหาร.	(เครื่องบริหารแห่ง

กุมาร)

สตฺตวสฺสิกกาโล  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺต		วสฺสานิ		สตฺตวสฺสานิ.	(สตฺต	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.กาลฝน	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตวสฺสานิ	ชื่อว่าสตฺตวสฺส.	(กาลฝนเจ็ด,	เจ็ดขวบ,	เจ็ดปี)

	 ๒.	 สตฺตวสฺสานิ		อสฺส		อตฺถีติ		สตฺตวสฺสิโก,		กุมาโร.	(สตฺตวสฺส	+		อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
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	 	 สตฺตวสฺสานิ	อ.กาลฝนเจ็ด	ท.		อสฺส		(กุมารสฺส)	แห่งกุมารนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		กุมาโร)	อ.กุมารนั้น		สตฺตวสฺสิโก	ชื่อว่าสตฺตวสฺสิก	(มีกาลฝนเจ็ด,	มีอายุ	๗	ขวบ),	ได้แก่กุมาร.

	 ๓.	 สตฺตวสฺสิกสฺส		กาโล		สตฺตวสฺสิกกาโล.	(สตฺตวสฺสิก	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	อ.กาล		สตฺตวสฺสิกสฺส		 (กุมารสฺส)	แห่งกุมาร	ผู้มีกาลฝนเจ็ด		สตฺตวสฺสิกกาโล	ชื่อว่า

สตฺตวสฺสิกกาล.	(กาลที่กุมารมีกาลฝนเจ็ด,	กาลที่มีอายุ	๗	ขวบ)

มาตามหกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตามหสฺส		กุล�		มาตามหกุล�.	(มาตามห	+	กุล)

	 กุล�	อ.ตระกูล		มาตามหสฺส	แห่งตา		มาตามหกุล�	ชื่อว่ามาตามหกุล.	(ตระกูลตา,	ตระกูลพระเจ้าตา)

หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ,  รูปกานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และอิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถีน�		รูปกานิ		หตฺถิรูปกานิ.	(หตฺถี	+	รูปก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 รูปกานิ	อ.ตุ๊กตา	ท.		หตฺถีน�	แห่งช้าง	ท.		หตฺถิรูปกานิ	ชื่อว่าหตฺถิรูปก.	(ตุ๊กตาช้าง)

	 ๒.	 อสฺสาน�		รูปกานิ		อสฺสรูปกานิ.	(อสฺส	+	รูปก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 รูปกานิ	อ.ตุ๊กตา	ท.		อสฺสาน�	แห่งม้า	ท.		อสฺสรูปกานิ	ชื่อว่าอสฺสรูปก.	(ตุ๊กตาม้า)

	 ๓.	 หตฺถิรูปกานิ		จ		อสฺสรูปกานิ		จ		หตฺถิรูปกอสฺสรูปกานิ.	(หตฺถิรูปก	+	อสฺสรูปก)	อิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาส

	 	 หตฺถิรูปกานิ		จ	อ.ตุ๊กตาแห่งช้าง	ท.	ด้วย		อสฺสรูปกานิ	อ.ตุ๊กตาแห่งม้า	ท.	ด้วย		หตฺถิรูปก- 

อสฺสรูปก.	(ตุ๊กตาช้างและตุ๊กตาม้า)

	 ๔.	 หตฺถิรูปกอสฺสรูปกานิ		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ,		รูปกานิ.	(หตฺถิรูปกอสฺสรูปก	+	

อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 หตฺถิรูปกอสฺสรูปกานิ	อ.ตุ๊กตาแห่งช้างและตุ๊กตาแห่งม้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(รูปกาน�)	แห่ง

ตุ๊กตา	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		รูปกานิ)	อ.ตุ๊กตา	ท.	เหล่านั้น		หตฺถิรูปก- 

อสฺสรูปกาทีนิ	ชื่อว่าหตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทิ	(มีตุ๊กตาช้างและตุ๊กตาม้าเป็นต้น),	ได้แก่ตุ๊กตาทั้งหลาย.
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นิมฺมาตาปิติกา,  วาสภขตฺติยา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่อว่ามาตปิตุ.	(มารดาและบิดา)

	 ๒.	 นิคฺคตา		มาตาปิตโร		ยสฺสาติ	 	นิมฺมาตาปิติกา,		วาสภขตฺติยา.	 (นิ	+	มาตาปิตุ)	 ปัญจมี- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 มาตาปิตโร	อ.มารดาและบิดา	ท.		นิคฺคตา	ไปปราศแล้ว		ยสฺสา		 (วาสภขตฺติยาย)	จากนาง 

วาสภขัตติยาใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาสภขตฺติยา)	อ.นางวาสภขัตติยานั้น		นิมฺมาตา- 

ปิติกา	ชื่อว่านิมฺมาตาปิติกา	(ผู้มีมารดาและบิดาไปปราศแล้ว,	ไม่มีมารดาและบิดา),	ได้แก่นางวาสภขัตติยา)

โสฬสวสฺสิกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โสฬส		วสฺสานิ		โสฬสวสฺสานิ.	(โสฬส	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.กาลฝน	ท.		โสฬส	สิบหก		โสฬสวสฺสานิ	ชื่อว่าโสฬสวสฺส.	(กาลฝนสิบหก,	๑๖	พระ

ชันษา,	๑๖	ปี)

	 ๒.	 โสฬสวสฺสานิ		อสฺส		อตฺถีติ		โสฬสวสฺสิโก,		กุมาโร.	(โสฬสวสฺส	+		อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 โสฬสวสฺสานิ	อ.กาลฝนสิบหก	ท.		อสฺส		(กุมารสฺส)	แห่งกุมารนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		กุมาโร)	อ.กุมารนั้น		โสฬสวสฺสิโก	ชื่อว่าโสฬสวสฺสิก	(มีกาลฝนสิบหก,	มีอายุ	๑๖	พระชันษา),	ได้แก่

กุมาร.

	 ๓.	 โสฬสวสฺสิกสฺส		กาโล		โสฬสวสฺสิกกาโล.	(โสฬสวสฺสิก	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	อ.กาล		โสฬสวสฺสิกสฺส		(กุมารสฺส)	แห่งกุมาร	ผู้มีกาลฝนสิบหก		โสฬสวสฺสิกกาโล	ชื่อว่า

โสฬสวสฺสิกกาล.	(กาลที่กุมารมีกาลฝนสิบหก,	กาลที่มีอายุ	๑๖	พระชันษา)

ปสฺสิตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปสฺสิตุ�		กาเมตีติ		ปสฺสิตุกาโม,		วิฑูฑโภ.	(ปสฺสิตุ�สทฺทูปปท	+	กม		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		วิฑูฑโภ)	อ.พระกุมารพระนามว่าวิฑูฑภะใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ปสฺสิตุ�	เพื่ออันเยี่ยม		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		(โส		วิฑูฑโภ)	อ.พระกุมารพระนามว่าวิฑูฑภะนั้น		ปสฺสิตุกาโม	ชื่อว่าปสฺสิตุกาม	(ผู้ใคร่เพื่ออันเยี่ยม),	

ได้แก่พระกุมารพระนามว่าวิฑูฑภะ.

ทหรทหรา,  กุมารา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทหรา		จ		เต		ทหรา		จาติ		ทหรทหรา,		กุมารา.	(ทหร	+	ทหร)

	 เต		(กุมารา)	อ.พระกุมาร	ท.	เหล่านั้น		ทหรา		จ	ผู้ทรงพระเยาว์ด้วย		ทหรา		จ	ผู้ทรงพระเยาว์ด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทหรทหรา	ชื่อวาทหรทหร	(ผู้ทั้งทรงพระเยาว์ทั้งทรงพระเยาว์),	ได้แก่พระกุมารทั้งหลาย.

กนิฏฺ€กุมารา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กนิฏฺ€า		จ		เต		กุมารา		จาติ		กนิฏฺ€กุมารา.	(กนิฏฺ€	+	กุมาร)

	 กนิฏฺ€า		จ	อ.ผู้น้อยที่สุด	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้น้อยที่สุด	ท.	เหล่านั้น		กุมารา		จ	เป็นกุมารด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		กนิฏฺ€กุมารา	ชื่อว่ากนิฏฺ€กุมาร.	(กุมารผู้น้อยที่สุด)

นิสินฺนผลกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิสินฺนญฺฺจ		ต�		ผลกญฺฺจาติ		นิสินฺนผลก�.	(นิสินฺน	+	ผลก)

	 นิสินฺน�		จ	อ.เป็นที่นั่งแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่นั่งแล้วนั้น		ผลก�		จ	เป็นแผ่นกระดานด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		นิสินฺนผลก�	ชื่อว่านิสินฺนผลก.	(แผ่นกระดานเป็นที่นั่ง)

ขีโรทกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขีเรน		มิสฺสก�		อุทก�		ขีโรทก�.	(ขีร	+	อุทก)

	 อุทก�	อ.น�้า		มิสฺสก�	อันผสม		ขีเรน	ด้วยน�้านม		ขีโรทก�	ชื่อว่าขีโรทก.	(น�้าที่เจือด้วยน�้านม)
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อกฺโกสนสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อกฺโกสนสฺส		สทฺโท		อกฺโกสนสทฺโท.	(อกฺโกสน	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		อกฺโกสนสฺส	แห่งการด่า		อกฺโกสนสทฺโท	ชื่อว่าอกฺโกสนสทฺท.	(เสียงด่า)

พลกาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พลาน�		กาโย		พลกาโย.	(พล	+	กาย)

	 กาโย	อ.หมู่		พลาน�	แห่งก�าลังพล	ท.		พลกาโย	ชื่อว่าพลกาย.	(หมู่แห่งก�าลังพล)

มหาโกลาหลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตญฺฺจ		ต�		โกลาหลญฺฺจาติ		มหาโกลาหล�.	(มหนฺต	+	โกลาหล)

	 มหนฺต�	 	 จ	อ.ใหญ่ด้วย		ต�	 อ.ใหญ่นั้น	 	 โกลาหล�	 	 จ	 เป็นความโกลาหลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มหาโกลาหล�	ชื่อว่ามหาโกลาหล.	(ความโกลาหลใหญ่)

ปติฏฺ€ิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติฏฺ€ิตญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปติฏฺ€ิตกาโล.	(ปติฏฺ€ิต	+	กาล)

	 ปติฏฺ€ิต�		จ	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปติฏฺ€ิตกาโล	ชื่อว่าปติฏฺ€ิตกาล.	(กาลเป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว)

คลโลหิตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์

	 คเล		โลหิต�		คลโลหิต�.	(คล	+	โลหิต)

	 โลหิต�	อ.เลือด		คเล	ในคอ		คลโลหิต�	ชื่อว่าคลโลหิต.	(เลือดในคอ,	เลือดในพระศอ)
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ทินฺนปริหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทินฺโน		จ		โส		ปริหาโร		จาติ		ทินฺนปริหาโร.	(ทินฺน	+	ปริหาร)

	 ทินฺโน		จ	อ.อันถูกให้แล้วด้วย		โส	อ.อันถูกให้แล้วนั้น		ปริหาโร		จ	เป็นเครื่องบริหารด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ทินฺนปริหาโร	ชื่อว่าทินฺนปริหาร.	(เครื่องบริหารที่ถูกให้แล้ว)	

ทาสทาสิโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาโส		จ		ทาสี		จ		ทาสทาสีโย.	(ทาส	+	ทาสี)

	 ทาโส		จ	อ.ทาสด้วย		ทาสี		จ	อ.ทาสีด้วย		ทาสทาสิโย	ชื่อว่าทาสทาสี.	(ทาสและทาสี)

 

ลทฺธพฺพมตฺตํ,  วตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลทฺธพฺพ�		มตฺตา		ยสฺสาติ		ลทฺธพฺพมตฺต�,		วตฺถุ.	(ลทฺธพฺพ	+	มตฺตา)

	 (ปุคฺคเลน)		ลทฺธพฺพ�	อ.อันบุคคล	พึงได้		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งวัตถุใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		วตฺถุ)	อ.วัตถุนั้น		ลทฺธพฺพมตฺต�		ชื่อว่าลทฺธพฺพมตฺต,	ได้แก่วัตถุ.	(มีอันบุคคล 

พึงได้เป็นประมาณ,	สักว่าพึงถูกได้)

กติปาหจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กติปิ		อห�		กติปาห�.	(กติปิ	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อห�	อ.วัน		กติปิ	อันเล็กน้อย		กติปาห�	ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	เพียงสองสามวัน)

	 ๒.	 กติปาหสฺส		อจฺจโย		กติปาหจฺจโย.	(กติปาห	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		กติปาหสฺส	แห่งวันเล็กน้อย		กติปาหจฺจโย	ชื่อว่ากติปาหจฺจย.	(ผ่านไปสอง

สามวัน)
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สปุตฺตา,  วาสภขตฺติยา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปุตฺเตน		ยา		วตฺตตีติ		สปุตฺตา,		วาสภขตฺติยา.	(สห	+	ปุตฺต)

	 ยา		(วาสภขตฺติยา)	อ.พระนางวาสภขัตติยาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปุตฺเตน	ด้วยบุตร		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(สา		วาสภขตฺติยา)	อ.พระนางวาสภขัตติยานั้น		สปุตฺตา	ชื่อว่าสปุตฺตา	(ผู้เป็นไปกับด้วยบุตร,	

พร้อมกับบุตร),	ได้แก่พระนางวาสภขัตติยา.

สมชาติกา,  ธีตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมา		ชาติ		ยสฺสาติ		สมชาติกา,		ธีตา.	(สมา	+	ชาติ)

	 ชาติ	อ.พระชาติ		สมา	อันเสมอกัน		ยสฺสา		(ธีตุยา)	แห่งพระธิดาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(สา		ธีตา)	อ.พระธิดานั้น		สมชาติกา	ชื่อว่าสมชาติกา	(ผู้มีพระชาติอันเสมอกัน),	ได้แก่พระธิดา.

ขตฺติยราชธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ขตฺติโย		จ		โส		ราชา		จาติ		ขตฺติยราชา.	(ขตฺติย	+	ราช)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ขตฺติโย		จ	อ.ผู้เป็นกษัตริย์ด้วย		โส	อ.ผู้เป็นกษัตริย์นั้น		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ขตฺติยราชา	ชื่อว่าขตฺติยราช.	(พระราชาผู้เป็นกษัตริย์)

	 ๒.	 ขตฺติยรญฺฺโญฺ		ธีตา		ขตฺติยราชธีตา.	(ขตฺติยราช	+	ธีตุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ธีตา	อ.ธิดา		ขตฺติยรญฺฺโญฺ	ของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์		ขตฺติยราชธีตา	ชื่อว่าขตฺติยราชธีตุ.	(ธิดา

ของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์)

ขตฺติยราชา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขตฺติโย		จ		โส		ราชา		จาติ		ขตฺติยราชา.	(ขตฺติย	+	ราช)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 ขตฺติโย		จ	อ.ผู้เป็นกษัตริย์ด้วย		โส	อ.ผู้เป็นกษัตริย์นั้น		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ขตฺติยราชา	ชื่อว่าขตฺติยราช.	(พระราชาผู้เป็นกษัตริย์)
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มาตุโคตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตุยา		โคตฺต�		มาตุโคตฺต�.	(มาตุ	+	โคตฺต)

	 โคตฺต�	อ.โคตร		มาตุยา	ของมารดา		มาตุโคตฺต�	ชื่อว่ามาตุโคตฺต.	(โคตรของมารดา)

ปิตุโคตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิตุโน		โคตฺต�		ปิตุโคตฺต�.	(ปิตุ	+	โคตฺต)

	 โคตฺต�	อ.โคตร		ปิตุโน	ของบิดา		ปิตุโคตฺต�	ชื่อว่าปิตุโคตฺต.	(โคตรของบิดา)

ทลิทฺทิตฺถี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทลิทฺทา		จ		สา		อิตฺถี		จาติ		ทลิทฺทิตฺถี.	(ทลิทฺทา	+	อิตฺถี)

	 ทลิทฺทา	 	 จ	 อ.ผู้ขัดสนด้วย	 	 สา	 อ.ผู้ขัดสนนั้น	 	 อิตฺถี	 	 จ	 เป็นหญิงด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ทลิทฺทิตฺถี	ชื่อว่าทลิทฺทิตฺถี.	(หญิงผู้ขัดสน)

กฏฺ€หาริกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กฏฺ€�		หรตีติ		กฏฺ€หาริกา,		ทลิทฺทิตฺถี.	(กฏฺ€สทฺทูปปท	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (ยา	 	 ทลิทฺทิตฺถี)	 อ.หญิงผู้ขัดสนใด	 	 หรติ	 ย่อมน�าไป	 	 กฏฺ€�	 ซึ่งฟืน	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (สา		 

ทลิทฺทิตฺถี)	อ.หญิงผู้ขัดสนนั้น		กฏฺ€หาริกา	ชื่อว่ากฏฺ€หาริกา	(ผู้น�าฟืนไป,	ผู้หาบฟืน),	ได้แก่หญิงผู้ขัดสน.

ชาตกุมาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาโต		จ		โส		กุมาโร		จาติ		ชาตกุมาโร.	(ชาต	+	กุมาร)

	 ชาโต		จ	อ.ผู้ประสูติแล้วด้วย		โส	อ.ผู้ประสูติแล้วนั้น		กุมาโร		จ	เป็นพระกุมารด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ชาตกุมาโร	ชื่อว่าชาตกุมาร.	(พระกุมารผู้ประสูติแล้ว)
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ทฺวาทสโยชนิกา,  พาราณสี

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ทฺวาทส		โยชนานิ		ทฺวาทสโยชนานิ.	(ทฺวาทส	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ทฺวาทส	สิบสอง		ทฺวาทสโยชนานิ	ชื่อว่าทฺวาทสโยชน.	(สิบสองโยชน์)

	 ๒.	 ทฺวาทสโยชเนหิ		นิยุตฺตา		ทฺวาทสโยชนิกา,		พาราณสี.	(ทฺวาทสโยชน	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิ-

อเนกัตถตัทธิต

	 	 (พาราณสี)	อ.เมืองพาราณสี		นิยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		ทฺวาทสโยชเนหิ	ด้วยโยชน์สิบสอง	ท.		 

ทฺวาทสโยชนิกา	ชื่อว่าทฺวาทสโยชนิกา	(ประกอบด้วยโยชน์สิบสอง),	ได้แก่เมืองพาราณสี.

มาตาปุตฺตา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ปุตฺโต		จ		มาตาปุตฺตา.	(มาตุ	+	ปุตฺต)

	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		มาตาปุตฺตา	ชื่อว่ามาตาปุตฺต.	(มารดาและบุตร)

ปกติปริหาโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกติยา		ปริหาโร		ปกติปริหาโร.	(ปกติ	+	ปริหาร)

	 ปริหาโร	อ.เครื่องบริหาร		ปกติยา	ตามปกติ		ปกติปริหาโร	ชื่อว่าปกติปริหาร.	(เครื่องบริหารตามปกติ)

มลฺลราชธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มลฺลรญฺฺโญฺ		ธีตา		มลฺลราชธีตา.	(มลฺลราช	+	ธีตุ)

	 ธีตา	อ.ธิดา		มลฺลรญฺฺโญฺ	ของเจ้ามัลละ		มลฺลราชธีตา	ชื่อว่ามลฺลราชธีตุ.	(ธิดาของเจ้ามัลละ)

ทีฆรตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺต�.	(ทีฆา	+	รตฺติ)
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	 ทีฆา	 	 จ	 อ.อันยาวนานด้วย	 	 สา	 อ.อันยาวนานนั้น	 	 รตฺติ	 	 จ	 เป็นราตรีด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ทีฆรตฺต�	ชื่อว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน)	 	

กุลฆรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลสฺส		ฆร�		กุลฆร�.	(กุล	+	ฆร)

	 ฆร�	อ.เรือน		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลฆร�	ชื่อว่ากุลฆร.	(เรือนตระกูล)

อปุตฺติกา,  มลฺลิกา

	 เป็นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		ปุตฺโต		อสฺสาติ		อปุตฺติกา,		มลฺลิกา.	(น	+	ปุตฺต)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		อสฺสา		 (มลฺลิกาย)	ของนางมัลลิกานั้น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		 

มลฺลิกา)	อ.นางมัลลิกานั้น		อปุตฺติกา	ชื่อว่าอปุตฺติกา	(ผู้ไม่มีบุตร),	ได้แก่นางมัลลิกา.

ตุฏฺ€มานสา,  มลฺลิกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตุฏฺ€�		มานส�		ยสฺสาติ		ตุฏฺ€มานสา,		มลฺลิกา.	(ตุฏฺ€	+	มานส)

	 มานส�	อ.ใจ		ตุฏฺ€�	อันยินดีแล้ว		ยสฺสา		(มลฺลิกาย)	ของนางมัลลิกาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		มลฺลิกา)	อ.นางมัลลิกานั้น		ตุฏฺ€มานสา	ชื่อว่าตุฏฺ€มานสา	(ผู้มีใจอันยินดีแล้ว),	ได้แก่นางมัลลิกา.

ทีฆทสฺสี,  ทสพโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีฆ�		ปสฺสติ		สีเลนาติ		ทีฆทสฺสี,		(ทสพโล).	(ทีฆสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	

ณีปัจจัย)

	 (โย		ทสพโล)	อ.พระทศพลใด		ปสฺสติ	ย่อมทรงเห็น		ทีฆ�		(กาล�)	ซึ่งกาลอันนาน		สีเลน	โดยปกติ		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ทสพโล)	อ.พระทศพลนั้น		ทีฆทสฺสี	ชื่อว่าทีฆทสฺสี	(ผู้ทรงเห็นกาลนานโดยปกติ),	ได้แก่

พระทศพล.



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 257

อุปฺปนฺนโทหฬา,  มลฺลิกา

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฺปนฺโน		โทหโฬ		ยสฺสาติ		อุปฺปนฺนโทหฬา,		มลฺลิกา.	(อุปฺปนฺน	+	โทหฬ)

	 โทหโฬ	อ.ความแพ้ท้อง		อุปฺปนฺโน	เกิดขึ้นแล้ว		ยสฺสา		(มลฺลิกาย)	แก่นางมัลลิกาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		มลฺลิกา)	อ.นางมัลลิกานั้น		อุปฺปนฺนโทหฬา	ชื่อว่าอุปฺปนฺนโทหฬา	 (ผู้มีความแพ้ท้อง 

อันเกิดขึ้นแล้ว),	ได้แก่นางมัลลิกา.

คณราชกุลานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คโณ		จ		โส		ราชา		จาติ		คณราชา.	(คณ	+	ราช)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คโณ		จ	อ.ผู้เป็นคณะด้วย		โส	อ.ผู้เป็นคณะนั้น		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		คณราชา	ชื่อว่าคณราช.	(พระราชาผู้เป็นคณะ)

	 ๒.	 คณราชูน�		กุลานิ		คณราชกุลานิ.	(คณราช	+	กุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กุลานิ	อ.ตระกูล	ท.		คณราชูน�	แห่งพระราชาผู้เป็นคณะ		คณราชกุลานิ	ชื่อว่าคณราชกุล.	(ตระกูล	

แห่งพระราชาผู้เป็นคณะ)

อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มงฺคลญฺฺจ		ต�		โปกฺขรณี		จาติ		มงฺคลโปกฺขรณี.	(มงฺคล	+	โปกฺขรณี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 มงฺคล�		จ	อ.อันเป็นมงคลด้วย		ต�	อ.อันเป็นมงคลนั้น		โปกฺขรณี		จ	เป็นสระโบกขรณีด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มงฺคลโปกฺขรณี	ชื่อว่ามงฺคลโปกฺขรณี.	(สระโบกขรณีอันเป็นมงคล)

	 ๒.	 อภิเสกญฺฺจ	 	ต�	 	มงฺคลโปกฺขรณี	 	 จาติ	 	อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณี.	 (อภิเสก	+	มงฺคลโปกฺขรณี)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อภิเสก�		จ	อ.อันเป็นที่อภิเษกด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่อภิเษกนั้น		มงฺคลโปกฺขรณี		จ	เป็นสระโบกขรณี

อันเป็นมงคลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณี	ชื่อว่าอภิเสกมงฺคลโปกฺขรณี.	(สระโบกขรณีอันเป็น

มงคลอันเป็นที่อภิเษก)
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ปาตุกามา,  มลฺลิกา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาตุ�		กาเมตีติ		ปาตุกามา,		มลฺลิกา.	(ปาตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (ยา	 	 มลฺลิกา)	 อ.นางมัลลิกาใด	 	 กาเมติ	 ย่อมใคร่	 	 ปาตุ�	 เพื่ออันดื่ม	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (สา		 

มลฺลิกา)	อ.นางมัลลิกานั้น		ปาตุกามา	ชื่อว่าปาตุกามา	(ผู้ใคร่เพื่อจะดื่ม),	ได้แก่นางมัลลิกา.

สหสฺสตฺถามธนุ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 สหสฺสสฺส		ถาโม		สหสฺสตฺถาโม.	(สหสฺส	+	ถาม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ถาโม	 อ.เรี่ยวแรง	 	 สหสฺสสฺส	 	 (ปุริสสฺส)	 ของบุรุษหนึ่งพัน	 	 สหสฺสตฺถาโม	 ชื่อว่าสหสฺสตฺถาม.	

(เรี่ยวแรงของบุรุษหนึ่งพัน)

	 ๒.	 สหสฺสตฺถาเมน		ขิปิตพฺพ�		ธนุ		สหสฺสตฺถามธนุ.	(สหสฺสตฺถาม	+	ธนุ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ธนุ	 อ.ธนู	 	 (ปุคฺคเลน)	 	 ขิปิตพฺพ�	 อันอันบุคคลพึงโก่ง	 	 สหสฺสตฺถาเมน	 ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ 

หนึ่งพัน		สหสฺสตฺถามธนุ	ชื่อว่าสหสฺสตฺถามธนุ.	(ธนูที่บุคคลพึงโก่งด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษหนึ่งพัน)

ทินฺนทฺวารํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทินฺนญฺฺจ		ต�		ทฺวารญฺฺจาติ		ทินฺนทฺวาร�.	(ทินฺน	+	ทฺวาร)

	 ทินฺน�		จ	อ.อันถูกให้แล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกให้แล้วนั้น		ทฺวาร�		จ	เป็นประตูด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ทินฺนทฺวาร�	ชื่อว่าทินฺนทฺวาร.	(ประตูที่ถูกให้แล้ว)

ทฺวารสมีปํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวารสฺส		สมีปํ		ทฺวารสมีปํ.	(ทฺวาร	+	สมีป)

	 สมีปํ	อ.ที่ใกล้		ทฺวารสฺส	แห่งประตู		ทฺวารสมีปํ	ชื่อว่าทฺวารสมีป.	(ที่ใกล้แห่งประตู)
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ปฏิฆาตสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติฆาตสฺส		สทฺโท		ปติฆาตสทฺโท.	(ปติฆาต	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		ปติฆาตสฺส	แห่งการกระทบ		ปติฆาตสทฺโท	ชื่อว่าปติฆาตสทฺท.	(เสียงกระทบ)

รถสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รถสฺส		สทฺโท		รถสทฺโท.	(รถ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		รถสฺส	แห่งรถ		รถสทฺโท	ชื่อว่ารถสทฺท.	(เสียงรถ)

โลหชาลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โลหสฺส		วิกาโร		ชาล�		โลหชาล�.	(โลห	+	ชาล)

	 ชาล�	อ.ข่าย		วิกาโร	อันเป็นวิการ		โลหสฺส	แห่งโลหะ		โลหชาล�	ชื่อว่าโลหชาล.	(ข่ายอันเป็นวิการแห่ง

โลหะ)

อนฺโตโปกฺขรณี

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โปกฺขรณิยา		อนฺโต		อนฺโตโปกฺขรณี.	(อนฺโต	+	โปกฺขรณี)

	 อนฺโต	ในภายใน		โปกฺขรณิยา	แห่งสระโบกขรณี		อนฺโตโปกฺขรณี	ชื่อว่าอนฺโตโปกฺขรณี.	(ในภายในสระ

โบกขรณี)

อาคตมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตญฺฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		อาคตมคฺโค.	(อาคต	+	มคฺค)

	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาแล้วนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อาคตมคฺโค	ชื่อว่าอาคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่มาแล้ว)	
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รถสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รถาน�		สตานิ		รถสตานิ.	(รถ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		รถาน�	แห่งรถ	ท.		รถสตานิ	ชื่อว่ารถสต.	(ร้อยแห่งรถ,	รถหนึ่งร้อย)

รถจกฺกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รถสฺส		จกฺก�		รถจกฺก�.	(รถ	+	จกฺก)

	 จกฺก�	อ.ล้อ		รถสฺส	แห่งรถ		รถจกฺก�	ชื่อว่ารถจกฺก.	(ล้อรถ)

ปวิฏฺ€ฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปวิฏฺ€ญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		ปวิฏฺ€ฏฺ€าน�.	(ปวิฏฺ€	+	€าน)

	 ปวิฏฺ€�		จ	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปวิฏฺ€ฏฺ€าน�	ชื่อว่าปวิฏฺ€ฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เข้าไปแล้ว)

อสนิสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสนิยา		สทฺโท		อสนิสทฺโท.	(อสนิ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		อสนิยา	แห่งสายฟ้า		อสนิสทฺโท	ชื่อว่าอสนิสทฺท.	(เสียงสายฟ้า)

ปญฺญายนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺฺญฺายนญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปญฺฺญฺายนกาโล.	(ปญฺฺญฺายน	+	กาล)

	 ปญฺฺญฺายน�		จ	อ.เป็นที่ปรากฏด้วย		ต�	อ.เป็นที่ปรากฏนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปญฺฺญฺายนกาโล	ชื่อว่าปญฺฺญฺายนกาล.	(กาลเป็นที่ปรากฏ)
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ปริกรพนฺธนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราห์ดังนี้

	 ๑.	 ปริกรสฺส		พนฺธน�		ปริกรพนฺธน�.	(ปริกร	+	พนฺธน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 พนฺธน�	อ.เป็นที่ผูก		ปริกรสฺส	ซึ่งเกราะ		ปริกรพนฺธน�	ชื่อว่าปริกรพนฺธน.	(เป็นที่ผูกเกราะ)

	 ๒.	 ปริกรพนฺธนญฺฺจ	 	 ต�	 	 €านญฺฺจาติ	 	 ปริกรพนฺธนฏฺ€าน�.	 (ปริกรพนฺธน	+	 €าน)	 วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ปริกรพนฺธน�		จ	อ.เป็นที่ผูกซึ่งเกราะด้วย		ต�	อ.เป็นที่ผูกซึ่งเกราะนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปริกรพนฺธนฏฺ€าน�	ชื่อว่าปริกรพนฺธนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ผูกเกราะ)

วิทฺธภาโว,  อตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิทฺธสฺส		ภาโว		วิทฺธภาโว.	(อตฺตา)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		(สเรน)		วิทฺธสฺส		(อตฺตโน)	แห่งพระองค์	ผู้อันลูกศร	แทงแล้ว		วิทฺธภาโว	ชื่อว่า

วิทฺธภาว.	(ความที่พระองค์ถูกลูกศรแทงแล้ว)

อมฺหาสทิสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อมฺเหหิ		สทิสา		อมฺหาสทิสา,		ชนา.	(อมฺห	+	สทิส)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		สทิสา	ผู้เช่นกับ		อมฺเหหิ	ด้วยเรา	ท.		อมฺหาสทิสา	ชื่อว่าอมฺหาสทิส	(ผู้เช่นกับเรา),	

ได้แก่ชนทั้งหลาย.

สพฺพปจฺฉิโม  (ลิจฺฉวี)

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		ปจฺฉิโม		สพฺพปจฺฉิโม,		ลิจฺฉวี.	(สพฺพ	+	ปจฺฉิม)

	 (ลิจฺฉวี)	 อ.เจ้าลิจฉวี	 	 ปจฺฉิโม	 ผู้มีในภายหลัง	 	 สพฺเพส�	 	 (ลิจฺฉวีน�)	 แห่งเจ้าลิจฉวี	 ท.	 ทั้งปวง		 

สพฺพปจฺฉิโม	ชื่อว่าสพฺพปจฺฉิม	(ผู้มีในภายหลังแห่งเจ้าลิจฉวีทั้งปวง),	ได้แก่เจ้าลิจฉวี.	
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มุตฺตมตฺโต,  ปริกโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุตฺโต		มตฺตา		ยสฺสาติ		มุตฺตมตฺโต,		ปริกโร.	(มุตฺต	+	มตฺตา)

	 มุตฺโต	อ.อันพ้นแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ปริกรสฺส)	แห่งเกราะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ปริกโร)	อ.เกราะนั้น		มุตฺตมตฺโต	ชื่อว่ามุตฺตมตฺต	(พ้นแล้วเป็นประมาณ,	สักว่าพ้นแล้ว),	ได้แก่

เกราะ.

ปุตฺตทาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		ปุตฺตทาโร.	(ปุตฺต	+	ทาร)

	 ปุตฺโต	 	 จ	 อ.บุตรด้วย	 	 ทาโร	 	 จ	 อ.ภรรยาด้วย	 	 ปุตฺตทาโร	 ชื่อว่าปุตฺตทาร.	 (บุตรและภรรยา,	 

พระโอรสและพระมเหสี)

ชีวิตกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิตสฺส		ขโย		ชีวิตกฺขย�.	(ชีวิต	+	ขย)

	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		ชีวิตสฺส	แห่งชีวิต		ชีวิตกฺขย�	ชื่อว่าชีวิตกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งชีวิต)

โสฬสกฺขตฺตุํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสฬสสุ		วาเรสุ		โสฬสกฺขตฺตุ�.	(โสฬส	+	กฺขตฺตุ�ปัจจัย)

	 วาเรสุ	ในวาระ	ท.		โสฬสสุ	สิบหก		โสฬสกฺขตฺตุ�	ชื่อว่าโสฬสกฺขตฺตุ�.	(สิบหกครั้ง)

ถามสมฺปนฺนา,  ปุตฺตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ถาเมน		สมฺปนฺนา		ถามสมฺปนฺนา,		ปุตฺตา.	(ถาม	+	สมฺปนฺน)

	 (ปุตฺตา)	อ.บุตร	ท.		สมฺปนฺนา	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		ถาเมน	ด้วยก�าลัง		ถามสมฺปนฺนา	ชื่อว่าถามสมฺปนฺน	 

(ผู้ถึงพร้อมด้วยก�าลัง),	ได้แก่บุตรทั้งหลาย.
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สพฺพสิปฺปานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		สิปฺปานิ		จาติ		สพฺพสิปฺปานิ.	(สพฺพ	+	สิปฺป)

	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		สิปฺปานิ		จ	เป็นศิลปะด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สพฺพสิปฺปานิ	ชื่อว่าสพฺพสิปฺป.	(ศิลปะทั้งปวง)

ปุริสสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริสาน�		สหสฺส�		ปุริสสหสฺส�.	(ปุริส	+	สหสฺส)

	 สหสฺส�	อ.พัน		ปุริสาน�	แห่งบุรุษ	ท.		ปุริสสหสฺส�	ชื่อว่าปุริสสหสฺส.	(บุรุษหนึ่งพัน)

ราชงฺคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺฺโญฺ		องฺคโณ		ราชงฺคโณ.	(ราช	+	องฺคณ)

	 องฺคโณ	อ.เนิน		รญฺฺโญฺ	ของพระราชา		ราชงฺคโณ	ชื่อว่าราชงฺคณ.	(เนินพระราชา,	สนามหลวง)

กุฏฏฺฏปราชิตา,  มนุสฺสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กุโฏ		จ		โส		อฏฺโฏ		จาติ		กุฏฏฺโฏ.	(กุฏ	+	อฏฺฏ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กุโฏ		จ	อ.โกงด้วย		โส	อ.โกงนั้น		อฏฺโฏ		จ	เป็นคดีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กุฏฏฺโฏ	ชื่อว่า

กุฏฏฺฏ.	(คดีโกง)

	 ๒.	 กุฏฏฺเฏน		ปราชิตา		กุฏฏฺฏปราชิตา,		มนุสฺสา.	(กุฏฏฺฏ	+	ปราชิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		ปราชิตา	ผู้แพ้แล้ว		กุฏฏฺเฏน	 เพราะคดีโกง		กุฏฏฺฏปราชิตา	ชื่อว่า 

กุฏฏฺฏปราชิต	(ผู้แพ้เพราะคดีโกง),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.
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มหาวิรโว

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		วิรโว		จาติ		มหาวิรโว.	(มหนฺต	+	วิรว)

	 มหนฺโต		จ	อ.เสียงดังด้วย		โส	อ.เสียงดังนั้น		วิรโว		จ	เป็นการร้องด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหา

วิรโว	ชื่อว่ามหาวิรว.	(ร้องเสียงดัง)

วินิจฺฉยมจฺจา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วินิจฺฉยา		จ		เต		อมจฺจา		จาติ		วินิจฺฉยมจฺจา.	(วินิจฺฉย	+	อมจฺจ)

	 วินิจฺฉยา		จ	อ.ผู้วินิจฉัย	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้วินิจฉัย	ท.	เหล่านั้น		อมจฺจา		จ	เป็นอ�ามาตย์ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		วินิจฺฉยมจฺจา	ชื่อว่าวินิจฺฉยมจฺจ.	(อ�ามาตย์ผู้วินิจฉัย)

กุฏฏฺฏกรณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 กุโฏ		จ		โส		อฏฺโฏ		จาติ		กุฏฏฺโฏ.	(กุฏ	+	อฏฺฏ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กุโฏ		จ	อ.โกงด้วย		โส	อ.โกงนั้น		อฏฺโฏ		จ	เป็นคดีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กุฏฏฺโฏ	ชื่อว่า

กุฏฏฺฏ.	(คดีโกง)

	 ๒.	 กุฏฏฺฏสฺส		กรณ�		กุฏฏฺฏกรณ�.	(กุฏฏฺฏ	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		กุฏฏฺฏสฺส	ซึ่งคดีโกง		กุฏฏฺฏกรณ�	ชื่อว่ากุฏฏฺฏกรณ.	(การท�าคดีโกง)

มหาสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มหาสทฺโท.	(มหนฺต	+	สทฺท)

	 มหนฺโต		จ	อ.ดังด้วย		โส	อ.ดังนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาสทฺโท	ชื่อว่า

มหาสทฺท.	(เสียงดัง)
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โปราณกวินิจฺฉกา,  อมจฺจา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โปราณเก		วินิจฺฉกา		โปราณกวินิจฺฉกา,		อมจฺจา.	(โปราณก	+	วินิจฺฉก)

	 (อมจฺจา)	 อ.อ�ามาตย์	 ท.	 	 วินิจฺฉกา	 ผู้วินิจฉัย	 	 โปราณเก	 ในกาลก่อน	 	 โปราณกวินิจฺฉกา	 ชื่อว่า 

โปราณกวินิจฺฉก	(ผู้วินิจฉัยในกาลก่อน),	ได้แก่อ�ามาตย์ทั้งหลาย.

อปฺปลาภา,  อมจฺจา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อปฺโป		ลาโภ		เยสนฺติ		อปฺปลาภา,		อมจฺจา.	(อปฺป	+	ลาภ)

	 ลาโภ	อ.ลาภ		อปฺโป	อันน้อย		เยส�		(อมจฺจาน�)	แห่งอ�ามาตย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		อมจฺจา)	อ.อ�ามาตย์	ท.	เหล่านั้น		อปฺปลาภา	ชื่อว่าอปฺปลาภ	(ผู้มีลาภน้อย),	ได้แก่อ�ามาตย์ทั้ง

หลาย)

ปยุตฺตปุริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปยุตฺตา		จ		เต		ปุริสา		จาติ		ปยุตฺตปุริสา.	(ปยุตฺต	+	ปุริส)

	 ปยุตฺตา		จ	อ.ผู้ถูกประกอบแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ถูกประกอบแล้ว	ท.	เหล่านั้น		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษ

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปยุตฺตปุริสา	ชื่อว่าปยุตฺตปุริส.	(บุรุษผู้ถูกประกอบแล้ว)

มหาโยธา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตา		จ		เต		โยธา		จาติ		มหาโยธา.	(มหนฺต	+	โยธ)

	 มหนฺตา		จ	อ.ผู้ใหญ่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		โยธา		จ	เป็นทหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มหาโยธา	ชื่อว่ามหาโยธ.	(ทหารผู้ใหญ่)
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สปฺปิจาฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปฺปิสฺส		จาฏิ		สปฺปิจาฏิ.	(สปฺปิ	+	จาฏิ)

	 จาฏิ	อ.ถาด		สปฺปิสฺส	แห่งเนยใส		สปฺปิจาฏิ	ชื่อว่าสปฺปิจาฏิ.	(ถาดเนยใส)

เภทนธมฺมํ,  นามรูปํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เภทน�		ธมฺโม		ยสฺสาติ		เภทนธมฺม�,		นามรูปํ.	(เภทน	+	ธมฺม)

	 เภทน�	อ.การแตกไป		ธมฺโม	เป็นธรรมดา		ยสฺส		(นามรูปสฺส)	แห่งนามและรูปใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ต�		นามรูปํ)	อ.นามและรูปนั้น		เภทนธมฺม�	ชื่อว่าเภทนธมฺม	(มีการแตกไปเป็นธรรมดา),	ได้แก่

นามและรูป.

อนิมิตฺตํ,  ชีวิตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		นิมิตฺต�		ยสฺสาติ		อนิมิตฺต�,		ชีวิต�.	(น	+	นิมิตฺต)

	 นิมิตฺต�	อ.นิมิต		ยสฺส		(ชีวิตสฺส)	แห่งชีวิตใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ชีวิต�)	อ.ชีวิต

นั้น		อนิมิตฺต�	ชื่อว่าอนิมิตฺต	(ไม่มีนิมิต,	ไม่มีเครื่องหมาย),	ได้แก่ชีวิต.

อนญฺญาตํ,  ชีวิตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		อญฺฺญฺาต�		อนญฺฺญฺาต�,		ชีวิต�.	(น	+	อญฺฺญฺาต)

	 (ชีวิต�)	อ.ชีวิต		(เกนจิ)		น		อญฺฺญฺาต�	อันใครๆ	ไม่รู้แล้ว		อนญฺฺญฺาต�	ชื่อว่าอนญฺฺญฺาต	(อันใครๆ	ไม่รู้

แล้ว),	ได้แก่ชีวิต.

ทฺวตฺตึสสุณิสาโย

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวตฺตึส		สุณิสาโย		ทฺวตฺตึสสุณิสาโย.	(ทฺวตฺตึส	+	สุณิสา)
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	 สุณิสาโย	อ.ลูกสะใภ้	ท.		ทฺวตฺตึส	สามสิบสอง		ทฺวตฺตึสสุณิสาโย	ชื่อว่าทฺวตฺตึสสุณิสา.	(ลูกสะใภ้	๓๒	

คน)

นิรปราธา,  สามิกา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		อปราโธ		เยหีติ		นิรปราธา,		สามิกา.	(นิ	+	อปราธ)

	 อปราโธ	อ.ความผิด		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		เยหิ		(สามิเกหิ)	จากสามี	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		สามิกา)	อ.สามี	ท.	เหล่านั้น		นิรปราธา	ชื่อว่านิรปราธ.	(มีความผิดออกแล้ว),	ได้แก่สามี

ทั้งหลาย.

ปุริมกมฺมผลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปุริมญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปุริมกมฺม�.	(ปุริม	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปุริม�		จ	อ.อันมีในก่อนด้วย		ต�	อ.อันมีในก่อนนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปุริมกมฺม�	ชื่อว่าปุริมกมฺม.	(กรรมอันมีในก่อน)

	 ๒.	 ปุริมกมฺมสฺส		ผล�		ปุริมกมฺมผล�.	(ปุริมกมฺม	+	ผล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ผล�	อ.ผล		ปุริมกมฺมสฺส	แห่งกรรมอันมีในก่อน		ปุริมกมฺมผล�	ชื่อว่าปุริมกมฺมผล.	(ผลกรรมอันมีใน

ก่อน)

มโนปโทโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนสฺส		ปโทโส		มโนปโทโส.	(มน	+	ปโทส)

	 ปโทโส	อ.ความประทุษร้าย		มนสฺส	แห่งใจ		มโนปโทโส	ชื่อว่ามโนปโทส.	(ความประทุษร้ายแห่งใจ)

จรปุริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จรา		จ		เต		ปุริสา		จาติ		จรปุริสา.	(จร	+	ปุริส)

	 จรา		จ	อ.ผู้สอดแนม	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้สอดแนม	ท.	เหล่านั้น		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		จรปุริสา	ชื่อว่าจรปุริส.	(บุรุษผู้สอดแนม,	สายลับ)
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นิทฺโทสภาโว,  ชนานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นิคฺคโต		โทโส		เยหีติ		นิทฺโทสา,		ชนา.	(นิ	+	โทส)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โทโส	อ.โทษ		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		เยหิ		(ชเนหิ)	จากชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.โทษ	ท.	เหล่านั้น		นิทฺโทสา	ชื่อว่านิทฺโทส	(มีโทษออกแล้ว,	ปราศจากโทษ,	ไม่มีความ

ผิด),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

	 ๒.	 นิทฺโทสาน�		ภาโว		นิทฺโทสภาโว.	(นิทฺโทส	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 นิทฺโทสาน�	 	 (ชนาน�)	 แห่งชน	 ท.	 ผู้มีโทษออกแล้ว	 	 นิทฺโทสภาโว	 ชื่อว่า 

นิทฺโทสภาว.	(ความที่ชนเป็นผู้ไม่มีโทษ,	ความที่ชนเป็นผู้ปราศจากโทษ,	ความที่ชนไม่มีความผิด)

สํเวคปฺปตฺโต,  ราชา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ส�เวค�		ปตฺโต		ส�เวคปฺปตฺโต,		ราชา.	(ส�เวค	+	ปตฺต)

	 (ราชา)	อ.พระราชา		ปตฺโต	ผู้ถึงแล้ว		ส�เวค�	ซึ่งความสลดพระทัย		ส�เวคปฺปตฺโต	ชื่อว่าส�เวคปฺปตฺต	 

(ผู้ถึงความสลดพระทัย),	ได้แก่พระราชา.

มตกภตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มตกสฺส		ภตฺต�		มตกภตฺต�.	(มตก	+	ภตฺต)

	 ภตฺต�	อ.ภัตร		มตกสฺส	เพื่อผู้ตายแล้ว		มตกภตฺต�	ชื่อว่ามตกภตฺต.	(ภัตรเพื่อผู้ตายแล้ว)

กุลฆรคมนํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กุลสฺส		ฆร�	กุลฆร�.	(กุล	+	ฆร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ฆร�	อ.เรือน		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลฆร�	ชื่อว่ากุลฆร.	(เรือนตระกูล)

	 ๒.	 กุลฆร�		คมน�		กุลฆรคมน�.	(กุลฆร	+	คมน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คมน�	อ.การไป		กุลฆร�	สู่เรือนแห่งตระกูล		กุลฆรคมน�	ชื่อว่ากุลฆรคมน.	(การไปสู่เรือนตระกูล)
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มาริตกาโล,  พนฺธุโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาริตสฺส		กาโล		มาริตกาโล.	(มาริต	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		(อตฺตนา)		มาริตสฺส		(พนฺธุลสฺส)	แห่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละ	ผู้อันพระองค์	ให้ตายแล้ว		

มาริตกาโล	ชื่อว่ามาริตกาล.	(กาลที่เสนาบดีชื่อว่าพันธุละเป็นผู้อันพระองค์ให้ตายแล้ว)

วิปฺปฏิสารี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิปฺปฏิสาโร		อสฺส		อตฺถีติ		วิปฺปฏิสารี,		ราชา.	(วิปฺปฏิสาร	+	อี)

	 วิปฺปฏิสาโร	อ.ความเดือดร้อนพระทัย		อสฺส		(รญฺฺโญฺ)	ของพระราชานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		วิปฺปฏิสารี	ชื่อว่าวิปฺปฏิสารี	(ผู้มีความเดือดร้อนพระทัย),	ได้แก่พระราชา.

จิตฺตสฺสาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จิตฺตสฺส		อสฺสาโท		จิตฺตสฺสาโท.	(จิตฺต	+	อสฺสาท)

	 อสฺสาโท	อ.ความยินดี		จิตฺตสฺส	แห่งพระทัย		จิตฺตสฺสาโท	ชื่อว่าจิตฺตสฺสาท.	(ความยินดีแห่งพระทัย)	

รชฺชสุขํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รชฺเช		สุข�		รชฺชสุข�.	(รชฺช	+	สุข)	

	 สุข�	อ.ความสุข		รชฺเช	ในความเป็นแห่งพระราชา		รชฺชสุข�	ชื่อว่ารชฺชสุข.	(ความสุขในความเป็นพระราชา,	

ความสุขในรัชสมบัติ,	รัชสุข)

อุปฏฺ€านการิโก,  มาตุคาโม

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€าน�		กโรตีติ		อุปฏฺ€านการิโก,		มาตุคาโม.	(อุปฏฺ€านสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	

ณฺวุปัจจัย)
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	 (โย		มาตุคาโม)	อ.มาตุคามใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		อุปฏฺ€าน�	ซึ่งการบ�ารุง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

มาตุคาโม)	อ.มาตุคามนั้น		อุปฏฺ€านการิโก	ชื่อว่าอุปฏฺ€านการิก	(ผู้ท�าการบ�ารุง),	ได้แก่มาตุคาม.

วาตาตปกิลนฺโต,  ราชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วาโต		จ		อาตโป		จ		วาตาตปํ.	(วาต	+	อาตป)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 วาโต		จ	อ.ลมด้วย		อาตโป		จ	อ.แดดด้วย		วาตาตปํ	ชื่อว่าวาตาตป.	(ลมและแดด)

	 ๒.	 วาตาตเปน		กิลนฺโต		วาตาตปกิลนฺโต,		ราชา.	(วาตาตป	+	กิลนฺต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ราชา)	อ.พระราชา		กิลนฺโต	ผู้ทรงบอบช�้าแล้ว		วาตาตเปน	เพราะลมและแดด		วาตาตปกิลนฺโต	

ชื่อว่าวาตาตปกิลนฺต	(ผู้ทรงบอบช�้าเพราะลมและแดด),	ได้แก่พระราชา.

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ชื่อว่ารตฺติภาค.	(ส่วนแห่งราตรี)

ปจฺจูสกาโล 

	 เป็นวิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจูโส		จ		โส		กาโล		จาติ		ปจฺจูสกาโล.	(ปจฺจูส	+	กาล)

	 ปจฺจูโส		จ	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดด้วย		โส	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมือนั้น		กาโล		จ	เป็น

กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปจฺจูสกาโล	ชื่อว่าปจฺจูสกาล.	(กาลอันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด,	ใกล้รุ่ง,	ใกล้

สว่าง)

ญาติสงฺฆวินาโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ญฺาตีน�		สงฺโฆ		ญฺาติสงฺโฆ.	(ญฺาติ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ญฺาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญฺาติสงฺโฆ	ชื่อว่าญฺาติสงฺฆ.	(หมู่ญาติ)

	 ๒.	 ญฺาติสงฺฆสฺส		วินาโส		ญฺาติสงฺฆวินาโส.	(ญฺาติสงฺฆ	+	วินาส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 271

	 	 วินาโส	อ.ความพินาศ		ญฺาติสงฺฆสฺส	แห่งหมู่แห่งญาติ		ญฺาติสงฺฆวินาโส	ชื่อว่าญฺาติสงฺฆวินาส.	

(ความพินาศแห่งหมู่ญาติ)

ญาติสงฺคโห

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญฺาตีน�		สงฺคโห		ญฺาติสงฺคโห.	(ญฺาติ	+	สงฺคห)

	 สงฺคโห	อ.การสงเคราะห์		ญฺาตีน�	แก่ญาติ	ท.		ญฺาติสงฺคโห	ชื่อว่าญฺาติสงฺคห.	(การสงเคราะห์ญาติ)

ปุพฺพณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		ปุพฺพ�		ปุพฺพณฺห�.	(ปุพพ	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 ปุพฺพ�	อ.เบื้องต้น		อหสฺส	แห่งวัน		ปุพฺพณฺห�	ชื่อว่าปุพฺพณฺห.	(เบื้องต้นแห่งวัน)

	 ๒.	 ปุพฺพณฺหญฺฺจ		ต�		สมโย		จาติ		ปุพฺพณฺหสมโย.	(ปุพฺพณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 ปุพฺพณฺห�		จ	อ.อันเป็นเบื้องต้นแห่งวันด้วย		ต�	อ.อันเป็นเบื้องต้นแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัย

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุพฺพณฺหสมโย	ชื่อว่าปุพฺพณฺหสมย.	(สมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวัน,	เวลาเช้า)

ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต,  สตฺถา

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิณฺฑปาตสฺมา		ปฏิกฺกนฺโต		ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต,		สตฺถา.	(ปิณฺฑปาต	+	ปฏิกฺกนฺต)

	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		ปฏิกฺกนฺโต	ผู้เสด็จก้าวกลับแล้ว		ปิณฺฑปาตสฺมา	จากบิณฑบาต		ปิณฺฑปาต- 

ปฏิกฺกนฺโต	ชื่อว่า	ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺต	(ผู้เสด็จก้าวกลับจากบิณฑบาต),	ได้แก่พระศาสดา.

สีหเสยฺยา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีหสฺส		เสยฺยา		วิย		เสยฺยา		สีหเสยฺยา.	(สีห	+	วิย	+	เสยฺยา)

	 เสยฺยา	 อ.การบรรทม	 	 เสยฺยา	 	 วิย	 ราวกะ	 อ.การนอน	 	 สีหสฺส	 ของราชสีห์	 	 สีหเสยฺยา	 ชื่อว่า 

สีหเสยฺยา.	(การบรรทมดุจการนอนของราชสีห์)
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สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สาย�		สายณฺห�.	(สาย�	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 สาย�	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺห�	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)

กปิลวตฺถุสามนฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กปิลวตฺถุสฺส		สามนฺโต		กปิลวตฺถุสามนฺโต.	(กปิลวตฺถุ	+	สามนฺต)

	 สามนฺโต	 อ.ที่ใกล้เคียง	 	 กปิลวตฺถุสฺส	 แห่งเมืองชื่อว่ากบิลพัสดุ์	 	 กปิลวตฺถุสามนฺโต	 ชื่อว่ากปิลวตฺถุ- 

สามนฺต.	(ที่ใกล้เคียงเมืองกบิลพัสดุ์)

กพรจฺฉายํ,  รุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กพรา		ฉายา		ยสฺสาติ		กพรจฺฉาย�,		รุกฺขมูล�.	(กพรา	+	ฉายา)

	 ฉายา	อ.เงา		กพรา	อันห่าง		ยสฺส		(รุกฺขมูลสฺส)	แห่งโคนของต้นไม้ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ต�		รุกฺขมูล�)	อ.โคนของต้นไม้นั้น		กพรจฺฉาย�	ชื่อว่ากพรจฺฉาย	(มีเงาอันห่าง),	ได้แก่โคนต้นไม้.

รุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รุกฺขสฺส		มูล�		รุกฺขมูล�.	(รุกฺข	+	มูล)

	 มูล�	อ.โคน		รุกฺขสฺส	แห่งต้นไม้		รุกฺขมูล�	ชื่อว่ารุกฺขมูล.	(โคนต้นไม้)

รชฺชสีมา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 รชฺชสฺส		สีมา		รชฺชสีมา.	(รชฺช	+	สีมา)

	 สีมา	อ.เขตแดน		รชฺชสฺส	แห่งความเป็นแห่งพระราชา		รชฺชสีมา	ชื่อว่ารชฺชสีมา.	(เขตแดนแห่งความเป็น

แห่งพระราชา,	รัชสีมา)

สณฺฑจฺฉาโย,  นิโคฺรธรุกฺโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สณฺหา		ฉายา		ยสฺสาติ		สณฺฑจฺฉาโย,		นิโคฺรธรุกฺโข.	(สณฺฑา	+	ฉายา)

	 ฉายา	อ.เงา		สณฺหา	อันสนิท		ยสฺส		(นิโคฺรธรุกฺขสฺส)	แห่งต้นไทรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		นิโคฺรธรุกฺโข)	อ.ต้นไทรนั้น		สณฺฑจฺฉาโย	ชื่อว่าสณฺฑจฺฉาย	(มีเงาอันสนิท),	ได้แก่ต้นไทร.

อุณฺหเวลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุณฺหา		จ		สา		เวลา		จาติ		อุณฺหเวลา.	(อุณฺหา	+	เวลา)

	 อุณฺหา		จ	อ.อันร้อนด้วย		สา	อ.อันร้อนนั้น		เวลา		จ	เป็นเวลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุณฺหเวลา	

ชื่อว่าอุณฺหเวลา.	(เวลาร้อน)

รกฺขณตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รกฺขณสฺส		อตฺถาย		รกฺขณตฺถาย.	(รกฺขณ	+	อตฺถ)

	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		รกฺขณสฺส	แก่การรักษา		รกฺขณตฺถาย	ชื่อว่ารกฺขณตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่การ

รักษา)

ตติยวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติโย		จ		โส		วาโร		จาติ		ตติยวาโร.	(ตติย	+	วาร)

	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตติยวาโร	 

ชื่อว่าตติยวาร.	(วาระที่	๓)
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จตุตฺถวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตุตฺโถ		จ		โส		วาโร		จาติ	จตุตฺถวาโร.	(จตุตฺถ	+	วาร)

	 จตุตฺโถ		จ	อ.ที่สี่ด้วย		โส	อ.ที่สี่นั้น		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จตุตฺถวาโร	ชื่อว่า

จตุตฺถวาร.	(วาระที่	๔)

ปุพฺพกมฺมํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุพฺเพ		กมฺม�		ปุพฺพกมฺม�.	(ปุพฺพ	+	กมฺม)

	 กมฺม�	อ.กรรม		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพกมฺม�	ชื่อว่าปุพฺพกมฺม.	(กรรมในกาลก่อน)

วิสปกฺขิปนปาปกมฺมํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วิสสฺส		ปกฺขิปน�		วิสปกฺขิปน�.	(วิส	+	ปกฺขิปน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปกฺขิปน�	อ.การใส่		วิสสฺส	ซึ่งยาพิษ		วิสปกฺขิปน�	ชื่อว่าวิสปกฺขิปน.	(การใส่ยาพิษ)

	 ๒.	 ปาปญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปาปํ		จ	อ.ชั่วด้วย		ต�	อ.ชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	ชื่อว่า

ปาปกมฺม.	(กรรมชั่ว)

	 ๓.	 วิสปกฺขิปนเมว	 	 ปาปกมฺม�	 	 วิสปกฺขิปนปาปกมฺม�.	 (วิสปกฺขิปน	+	ปาปกมฺม)	 อวธารณบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 วิสปกฺขิปน�		เอว	อ.การใส่ซึ่งยาพิษนั่นเทียว		ปาปกมฺม�	เป็นกรรมชั่ว		วิสปกฺขิปนปาปกมฺม�	ชื่อว่า 

วิสปกฺขิปนปาปกมฺม.	(กรรมชั่วคือการใส่ยาพิษ)

อปฺปฏิพาหิยภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ปฏิพาหิย�		อปฺปฏิพาหิย�.	(น	+	ปฏิพาหิย)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 (วิสปกฺขิปนปาปกมฺม�)	อ.กรรมชั่วคือการใส่ซึ่งยาพิษ		(เกนจิ)		น		ปฏิพาหิย�	อันใครๆ	ไม่พึงห้าม		

อปฺปฏิพาหิย�	ชื่อว่าอปฺปฏิพาหิย.	(อันใครๆ	ไม่พึงห้าม)

	 ๒.	 อปฺปฏิพาหิยสฺส		ภาโว		อปฺปฏิพาหิยภาโว.	(อปฺปฏิพาหิย	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		(เกนจิ)		อปฺปฏิพาหิยสฺส		(วิสปกฺขิปนปาปกมฺมสฺส)	แห่งกรรมชั่วคือการใส่ซึ่ง

ยาพิษ	อันใครๆ	ไม่พึงห้าม		อปฺปฏิพาหิยภาโว	ชืื่อว่าอปฺปฏิพาหิยภาว.	(ความที่กรรมชั่วคือการใส่ยาพิษ	เป็นกรรม

ที่ใครๆ	ไม่พึงห้าม)	

อสตฺตฆาตกา,  ญาตกา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	และทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		สตฺต�		ฆาเตนฺตีติ		อสตฺตฆาตกา,		ญฺาตกา.	 (น	+	สตฺตสทฺทูปปท	+	หน		หึสาย�	 ในความ

เบียดเบียน	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ

	 (เย		ญฺาตกา)	อ.ญาติ	ท.	เหล่าใด		น		ฆาเตนฺติ	ย่อมไม่ฆ่า		สตฺต�	ซึ่งสัตว์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

ญฺาตกา)	อ.ญาติ	ท.	เหล่านั้น		อสตฺตฆาตกา	ชื่อว่าอสตฺตฆาตก	(ผู้ไม่ฆ่าสัตว์),	ได้แก่ญาติทั้งหลาย.

สิกฺขิตหตฺถา,  สากิยา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิกฺขิตา		หตฺถา		เยหีติ		สิกฺขิตหตฺถา,		สากิยา.	(สิกฺขิต	+	หตฺถ)

	 หตฺถา	อ.มือ	ท.		เยหิ		(สากิเยหิ)	อันเจ้าศากยะ	ท.	เหล่าใด		สิกฺขิตา	ศึกษาแล้ว		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น	 	 (เต	 	สากิยา)	 อ.เจ้าศากยะ	ท.	 เหล่านั้น	 	สิกฺขิตหตฺถา	 ชื่อว่าสิกฺขิตหตฺถ	 (ผู้มีมืออันศึกษาแล้ว)	 ได้แก่ 

เจ้าศากยะทั้งหลาย)

กตุปาสนา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตา		อุปาสนา		เยหีติ		กตุปาสนา,		สากิยา.	(กต	+	อุปาสนา)	

	 อุปาสนา	อ.เครื่องผูกสอด		เยหิ		(สากิเยหิ)	อันเจ้าศากยะ	ท.	เหล่าใด		กตา	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		สากิยา)	อ.เจ้าศากยะ	ท.	เหล่านั้น		กตุปาสนา	ชื่อว่ากตุปาสนา	(ผู้มีเครื่องผูกสอดอันท�าแล้ว),	

ได้แก่เจ้าศากยะทั้งหลาย.	
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มหิสฺสาสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		อิสฺสาโส		เยสนฺติ		มหิสฺสาสา,		สากิยา.	(มหนฺต	+	อิสฺสาส)

	 อิสฺสาโส	อ.การฝึกปรือ		มหนฺโต	มาก		เยส�		(สากิยาน�)	แห่งเจ้าศากยะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		สากยิา)	อ.เจ้าศากยะ	ท.	เหล่านั้น		มหิสฺสาสา	ชื่อว่ามหิสฺสาส.	(ผู้มีการฝึกปรือมาก),	

ได้แก่เจ้าศากยะทั้งหลาย.

กตสนฺนาหา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตา		สนฺนาหา		เยหีติ		กตสนฺนาหา,		สากิยา.	(กต	+	สนฺนาห)	

	 สนฺนาหา	อ.เครื่องผูกสอด	ท.		เยหิ		(สากิเยหิ)	อันเจ้าศากยะ	ท.	เหล่าใด		กตา	กระท�าแล้ว		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		สากิยา)	อ.เจ้าศากยะ	ท.	เหล่านั้น		กตสนฺนาหา	ชื่อว่ากตสนฺนาห	(ผู้มีเครื่องผูกสอดอันท�า

แล้ว),	ได้แก่เจ้าศากยะทั้งหลาย.

อนฺตรนฺตรํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนฺตร�		จ		อนฺตร�		จ		อนฺตรนฺตร�.	(อนฺตร	+	อนฺตร)

	 อนฺตร�		จ	อ.ระหว่างด้วย		อนฺตร�		จ	อ.ระหว่างด้วย		อนฺตรนฺตร�	ชื่อว่าอนฺตรนฺตร.	(ระหว่างและระหว่าง)

ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีนิ,  อนฺตรานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส		

และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ผลกสฺส		อนฺตร�		ผลกนฺตร�.	(ผลก	+	อนฺตร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อนฺตร�	อ.ระหว่าง		ผลกสฺส	แห่งแผ่นกระดาน		ผลกนฺตร�	ชื่อว่าผลกนฺตร.	(ระหว่างแผ่นกระดาน)

	 ๒.	 กณฺณาน�		ฉิทฺโท		กณฺณจฺฉิทฺโท.	(กณฺณ	+	ฉิทฺท)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ฉิทฺโท	อ.ช่อง		กณฺณาน�	แห่งหู	ท.		กณฺณจฺฉิทฺโท	ชื่อว่ากณฺณจฺฉิทฺท.	(ช่องหู)

	 ๓.	 กณฺณจฺฉิทฺทสฺส		อนฺตร�		กณฺณจฺฉิทฺทนฺตร�.	(กณฺณจฺฉิทฺท	+	อนฺตร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อนฺตร�	 อ.ระหว่าง	 	 กณฺณจฺฉิทฺทสฺส	 แห่งช่องแห่งหู	 	 กณฺณจฺฉิทฺทนฺตร�	 ชื่อว่ากณฺณจฺฉิทฺทนฺตร.	

(ระหว่างช่องหู)
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	 ๔.	 ผลกนฺตรญฺฺจ		กณฺณจฺฉิทฺทนฺตรญฺฺจ		ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตรานิ.	(ผลกนฺตร	+	กณฺณจฺฉิทฺทนฺตร)	

อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ผลกนฺตร�		จ	อ.ระหว่างแห่งแผ่นกระดานด้วย		กณฺณจฺฉิทฺทนฺตร�		จ	อ.ระหว่างแห่งช่องแห่งหูด้วย		

ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตรานิ	ชื่อว่าผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตร.	(ระหว่างแผ่นกระดานและระหว่างช่องหู)

	 ๕.	 ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตรานิ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีนิ,	 	 อนฺตรานิ.	 

(ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตรานิ	 อ.ระหว่างแห่งแผ่นกระดานและระหว่างแห่งช่องแห่งหู	 ท.	 	 อาทิ	

เป็นต้น		เยส�		 (อนฺตราน�)	แห่งระหว่าง	ท.	 เหล่าใด		 (สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		อนฺตรานิ)	

อ.ระหว่าง	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีนิ	 ชื่อว่าผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทิ	 (มีระหว่างแห่งแผ่น

กระดานและระหว่างช่องหูเป็นต้น),	ได้แก่ระหว่างทั้งหลาย.	

คเหตพฺพคฺคหณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คเหตพฺพญฺฺจ		ต�		คหณญฺฺจาติ		คเหตพฺพคฺคหณ�,		วตฺถุ.	(คเหตพฺพ	+	คหณ)

	 คเหตพฺพ�		จ	อ.อันบุคคลพึงถือเอาด้วย		ต�	อ.อันบุคคลพึงถือเอานั้น		คหณ�		จ	เป็นวัตถุเป็นเครื่องถือ

เอาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คเตพฺพคฺคหณ�	ชื่อว่าคเหตพฺพคฺคหณ.	(วัตถุเป็นเครื่องถือเอาอันบุคคลพึงถือเอา)

ขีรปกา,  ทารกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธะน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขีร�		ปิวนฺตีติ		ขีรปกา,		ทารกา.	(ขีรสทฺทูปปท	+	ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (เย		ทารกา)	อ.เด็กทารก	ท.	 เหล่าใด		ปิวนฺติ	ย่อมดื่ม		ขีร�	ซึ่งน�้านม		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		 

ทารกา)	อ.เด็กทารก	ท.	เหล่านั้น		ขีรปกา	ชื่อว่าขีรปก	(ผู้ดื่มนม),	ได้แก่เด็กทารกทั้งหลาย.

โลหิตนที

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โลหิตเมว		นที		โลหิตนที.	(โลหิต	+	นที)

	 โลหิต�		เอว	อ.เลือดนั่นเทียว		นที	เป็นแม่น�้า		โลหิตนที	ชื่อว่าโลหิตนที.	(แม่น�้าคือเลือด)
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คลโลหิตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คเล		โลหิต�		คลโลหิต�.	(คล	+	โลหิต)

	 โลหิต�	อ.เลือด		คเล	ในคอ		คลโลหิต�	ชื่อว่าคลโลหิต.	(เลือดในคอ,	เลือดในพระศอ)

สากิยวํโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สากิยาน�		ว�โส		สากิยว�โส.	(สากิย	+	ว�ส)

	 ว�โส	อ.วงศ์		สากิยาน�	แห่งเจ้าศากยะ	ท.		สากิยว�โส	ชื่อว่าสากิยว�ส.	(วงศ์แห่งเจ้าศากยะ,	ศากย-

วงศ์)	

ปาตราสเวลา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปาต�		อาโส		ปาตราโส.	(ปาต	+	อาส)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 อาโส	อ.อาหารอันบุคคลพึงกิน		ปาต�	ในเวลาเช้า		ปาตราโส	ชื่อว่าปาตราส.	(อาหารที่บุคคลพึง

กินในเวลาเช้า)

	 ๒.	 ปาตราสสฺส		เวลา		ปาตราสเวลา.	(ปาตราส	+	เวลา)

	 	 เวลา	อ.เวลา		ปาตราสสฺส	แห่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้า		ปาตราสเวลา	ชื่อว่าปาตราส-

เวลา.	(เวลาอาหารเช้า)

ทาสีปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาสิยา		ปุตฺโต		ทาสีปุตฺโต.	(ทาสี	+	ปุตฺต)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ทาสิยา	ของนางทาสี		ทาสีปุตฺโต	ชื่อว่าทาสีปุตฺต.	(บุตรของนางทาสี)
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กิลิฏฺ€คตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิลิฏฺ€�		คตฺต�		ยสฺสาติ		กิลิฏฺ€คตฺโต,		มหานาโม.	(กิลิฏฺ€	+	คตฺต)

	 คตฺต�	อ.ร่างกาย		กิลิฏฺ€�	อันเศร้าหมองแล้ว		ยสฺส		(มหานามสฺส)	แห่งเจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม

ใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		มหานาโม)	อ.เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามนั้น	 	กิลิฏฺ€คตฺโต	 

ชื่อว่ากิลิฏฺ€คตฺต	(ผู้มีร่างกายอันเศร้าหมองแล้ว),	ได้แก่เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม.

ปาทงฺคุฏฺ€กา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาทาน�		องฺคุฏฺ€กา		ปาทงฺคุฏฺ€กา.	(ปาท	+	องฺคุฏฺ€ก)

	 องฺคุฏฺ€กา	อ.นิ้ว	ท.		ปาทาน�	แห่งเท้า	ท.		ปาทงฺคุฏฺ€กา	ชื่อว่าปาทงฺคุฏฺ€ก.	(นิ้วเท้า)

คุณเตโช

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คุณาน�		เตโช		คุณเตโช.	(คุณ	+	เตช)

	 เตโช	อ.เดช		คุณาน�	แห่งคุณ	ท.		คุณเตโช	ชื่อว่าคุณเตช.	(เดชแห่งคุณ)

อุณฺหากาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุณฺโห		จ		โส		อากาโร		จาติ		อุณฺหากาโร.	(อุณฺห	+	อาการ)

	 อุณฺโห	 	 จ	 อ.อันร้อนด้วย	 	 โส	 อ.อันร้อนนั้น	 	 อากาโร	 	 จ	 เป็นอาการด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

อุณฺหากาโร	ชื่อว่าอุณฺหาการ.	(อาการอันร้อน)

นาคภวนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นาคสฺส		ภวน�		นาคภวน�.	(นาค	+	ภวน)

	 ภวน�	อ.ภพ		นาคสฺส	แห่งนาค		นาคภวน�	ชื่อว่านาคภวน.	(ภพนาค,	ภพพญานาค)
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ทฺวาทสวสฺสานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวาทส		วสฺสานิ		ทฺวาทสวสฺสานิ.	(ทฺวาทส	+	วสฺส)

	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		ทฺวาทส	สิบสอง		ทฺวาทสวสฺสานิ	ชื่อว่าทฺวาทสวสฺส.	(๑๒	ปี)

ทีปาโลโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีปสฺส		อาโลโก		ทีปาโลโก.	(ทีป	+	อาโลก)

	 อาโลโก	อ.แสงสว่าง		ทีปสฺส	แห่งประทีป		ทีปาโลโก	ชื่อว่าทีปาโลก.	(แสงสว่างแห่งประทีป)

ปุริสพฺภนฺตรานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริสาน�		อพฺภนฺตรานิ		ปุริสพฺภนฺตรานิ.	(ปุริส	+	อพฺภนฺตร)

	 อพฺภนฺตรานิ	อ.ระหว่าง	ท.		ปุริสาน�	แห่งบุรุษ	ท.		ปุริสพฺภนฺตรานิ	ชื่อว่าปุริสพฺภนฺตร.	(ระหว่างบุรุษ)

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ชื่อว่ารตฺติภาค.	(ส่วนแห่งราตรี)

อนฺโตนที

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นทิยา		อนฺโต		อนฺโตนที.	(อนฺโต	+	นที)

	 อนฺโต	ในภายใน		นทิยา	แห่งแม่น�้า		อนฺโตนที	ชื่อว่าอนฺโตนที.	(ภายในแม่น�้า)
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วาลิกาปุลินํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วาลิกาย		ปุลิน�		วาลิกาปุลิน�.	(วาลิกา	+	ปุลิน)

	 ปุลิน�	อ.เนิน		วาลิกาย	แห่งทราย		วาลิกาปุลิน�	ชื่อว่าวาลิกาปุลิน.	(เนินทราย)

อกตปาปกมฺมา,  ชนา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		กต�		อกต�,		ปาปกมฺม�.	(น	+	กต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ปาปกมฺม�)	อ.กรรมชั่ว		(ชเนหิ)	อันชน	ท.		น		กต�	ไม่กระท�าแล้ว		อกต�	ชื่อว่าอกต	(ไม่ถูกท�า

แล้ว),	ได้แก่กรรมชั่ว)

	 ๒.	 ปาปญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปาปํ		จ	อ.ชั่วด้วย		ต�	อ.ชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	ชื่อว่า

ปาปกมฺม.	(กรรมชั่ว)

	 ๓.	 อกต�		ปาปกมฺม�		เยหีติ		อกตปาปกมฺมา,		ชนา.	(อกต	+	ปาปกมฺม)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ	

พหุพพีหิสมาส

	 	 ปาปกมฺม�	อ.กรรมชั่ว		เยหิ		(ชเนหิ)	อันชน	ท.	เหล่าใด		อกต�	ไม่กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อกตปาปกมฺมา	ชื่อว่าอกตปาปกมฺม	(ผู้มีกรรมชั่วอันไม่ท�าแล้ว),	ได้แก่ชน 

ทั้งหลาย.

กตปาปกมฺมา,  ชนา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ปาปญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปาปํ		จ	อ.ชั่วด้วย		ต�	อ.ชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	ชื่อว่า

ปาปกมฺม.	(กรรมชั่ว)

	 ๒.	 กต�		ปาปกมฺม�		เยหีติ		กตปาปกมฺมา,		ชนา.	 (กต	+	ปาปกมฺม)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส
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	 	 ปาปกมฺม�	อ.กรรมชั่ว		เยหิ		(ชเนหิ)	อันชน	ท.	เหล่าใด		กต�	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		กตปาปกมฺมา	ชื่อว่ากตปาปกมฺม	(ผู้มีกรรมชั่วอันท�าแล้ว),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

มหาเมโฆ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		เมโฆ		จาติ		มหาเมโฆ.	(มหนฺต	+	เมฆ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		 เมโฆ		จ	เป็นเมฆด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		มหาเมโฆ	 

ชื่อว่ามหาเมฆ.	(เมฆใหญ่)

ฆนกรกวสฺสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฆนกรกญฺฺจ		ต�		วสฺสญฺฺจาติ		ฆนกรกวสฺส�.	(ฆนกรก	+	วสฺส)

	 ฆนกรก�		จ	อ.ลูกเห็บด้วย		ต�	อ.ลูกเห็บนั้น		วสฺส�		จ	เป็นฝนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ฆนกรกวสฺส�	

ชื่อว่าฆนกรกวสฺส.	(ฝนลูกเห็บ)

มจฺฉกจฺฉปภกฺขา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 มจฺฉา		จ		กจฺฉปา		จ		มจฺฉกจฺฉปา.	(มจฺฉ	+	กจฺฉป)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มจฺฉา		จ	อ.ปลา	ท.	ด้วย		กจฺฉปา		จ	อ.เต่า	ท.	ด้วย		มจฺฉกจฺฉปา	ชื่อว่ามจฺฉกจฺฉป.	(ปลา

และเต่า)

	 ๒.	 มจฺฉกจฺฉปาน�		ภกฺขา		มจฺฉกจฺฉปภกฺขา.	(มจฺฉกจฺฉป	+	ภกฺขา)	ฉัฏฐัตัปปุริสสมาส

	 	 ภกฺขา	 อ.ภักษา	 มจฺฉกจฺฉปาน�	 ของปลาและเต่า	 ท.	 	 มจฺฉกจฺฉปภกฺขา	 ชื่อว่ามจฺฉกจฺฉปภกฺขา.	

(ภักษาของปลาและเต่า)

กตปาปกมฺมวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปาปญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 ปาปํ		จ	อ.ชั่วด้วย		ต�	อ.ชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	ชื่อว่า

ปาปกมฺม.	(กรรมชั่ว)

	 ๒.	 กตญฺฺจ		ต�		ปาปกมฺมญฺฺจาติ		กตปาปกมฺม�.	(กต	+	ปาปกมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กต�		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกกระท�าแล้วนั้น		ปาปกมฺม�		จ	เป็นกรรมชั่วด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		กตปาปกมฺม�	ชื่อว่ากตปาปกมฺม.	(กรรมชั่วที่ท�าแล้ว,	ท�ากรรมชั่วแล้ว)

	 ๓.	 กตปาปกมฺมสฺส		วโส		กตปาปกมฺมวโส.	(กตปาปกมฺม	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	 อ.อ�านาจ	 	 กตปาปกมฺมสฺส	 แห่งกรรมชั่วอันถูกกระท�าแล้ว	 	 กตปาปกมฺมวโส	 ชื่อว่า 

กตปาปกมฺมวส.	(อ�านาจแห่งกรรมชั่วที่ท�าแล้ว)

เอตฺตกา,  สากิยา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอต�		ปริมาณ�		เยสนฺติ		เอตฺตกา,		สากิยา.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)

	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่านี้		เยส�		(สากิยาน�)	แห่งเจ้าศากยะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น	 	 (เต		สากิยา)	 อ.เจ้าศากยะ	ท.	 เหล่านั้น	 	 เอตฺตกา	 ชื่อว่าเอตฺตก	 (มีประมาณเท่านี้),	 ได้แก่ 

เจ้าศากยะทั้งหลาย.

สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข,  วิฑูฑโภ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มจฺฉา		จ		กจฺฉปา		จ		มจฺฉกจฺฉปา.	(มจฺฉ	+	กจฺฉป)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มจฺฉา	 	 จ	 อ.ปลา	 ท.	 ด้วย	 	 กจฺฉปา	 	 จ	 อ.เต่า	 ท.	 ด้วย	 	 มจฺฉกจฺฉปา	 ชื่อว่ามจฺฉกจฺฉป.	 

(ปลาและเต่า)

	 ๒.	 สมุทฺเท		มจฺฉกจฺฉปา		สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปา.	(สมุทฺท	+	มจฺฉกจฺฉป)	สัตตมีตัปปุริสสมาส	

	 	 มจฺฉกจฺฉปา	อ.ปลาและเต่า	ท.		สมุทฺเท	ในสมุทร		สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปา	ชื่อว่าสมุทฺทมจฺฉกจฺฉป.	

(ปลาและเต่าในสมุทร)

	 ๓.	 สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปาน�		ภกฺโข		สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข.	(สมุทฺทมจฺฉกจฺฉป	+	ภกฺข)	ฉัฏฐีตัปปุริส-

สมาส

	 	 ภกฺโข	 อ.เหยื่อ	 	 สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปาน�	 ของปลาและเต่าในสมุทร	 	 สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข	 ชื่อว่า 

สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺข.	(เหยื่อของปลาและเต่าในสมุทร)
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มโหโฆ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		โอโฆ		จาติ		มโหโฆ.	(มหนฺต	+	โอฆ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		โอโฆ		จ	เป็นห้วงน�้าด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		มโหโฆ	 

ชื่อว่ามโหฆ.	(ห้วงน�้าใหญ่)

ชีวิตินฺทฺริยํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิตเมว		อินฺทฺริย�		ชีวิตินฺทฺริย�.	(ชีวิต	+	อินฺทฺริย)

	 ชีวิต�		เอว	อ.ชีวิตนั่นเทียว		อินฺทฺริย�	เป็นอินทรีย์		ชีวิตินฺทฺริย�	ชื่อว่าชีวิตินฺทฺริย.	(อินทรีย์คือชีวิต)

จตุราปายสมุทฺโท

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จตฺตาโร		อปายา		จตุราปายา.	(จตุ	+	อปาย)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อปายา	อ.อบาย	ท.		จตฺตาโร	สี่		จตุราปายา	ชื่อว่าจตุราปาย.	(อบาย	๔)

	 ๒.	 จตุราปายาเอว		สมุทฺโท		จตุราปายสมุทฺโท.	(จตุราปาย	+	สมุทฺท)	อวธารณบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 จตุราปายา	 	 เอว	 อ.อบายสี่	 ท.	 นั่นเทียว	 	 สมุทฺโท	 เป็นสมุทร	 	 จตุราปายสมุทฺโท	 ชื่อว่า 

จตุราปายสมุทฺท.	(สมุทรคืออบาย	๔)

พฺยาสตฺตมนโส,  นโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พฺยาสตฺต�		มนส�		ยสฺสาติ		พฺยาสตฺตมนโส,		นโร.	(พฺยาสตฺต	+	มนส)

	 มนส�	อ.ใจ		พฺยาสตฺต�	อันข้องแล้วโดยอาการมีอย่างต่างๆ		ยสฺส		(นรสฺส)	แห่งนรชนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		นโร)	อ.นรชนนั้น		พฺยาสตฺตมนโส	ชื่อว่าพฺยาสตฺตมนส	(ผู้มีใจอันข้องโดยอาการมีอย่าง

ต่างๆ),	ได้แก่นรชน.
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ลคฺคมานโส,  นโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลคฺค�		มานส�		ยสฺสาติ		ลคฺคมานโส,		นโร.	(ลคฺค	+	มานส)

	 มานส�	อ.ใจ		ลคฺค�	อันข้องแล้ว		ยสฺส		(นรสฺส)	แห่งนรชนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

นโร)	อ.นรชนั้น		ลคฺคมานโส	ชื่อว่าลคฺคมานส	(มีใจอันข้องแล้ว),	ได้แก่นรชน.	

ปุปฺผาราโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผสฺส		อาราโม		ปุปฺผาราโม.	(ปุปฺผ	+	อาราม)

	 อาราโม	อ.สวน		ปุปฺผสฺส	แห่งดอกไม้		ปุปฺผาราโม	ชื่อว่าปุปฺผาราม.	(สวนดอกไม้)

ปุปฺผารามสทิสํ,  ปญฺจกามคุณมชฺฌํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปุปฺผสฺส		อาราโม		ปุปฺผาราโม.	(ปุปฺผ	+	อาราม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อาราโม	อ.สวน		ปุปฺผสฺส	แห่งดอกไม้		ปุปฺผาราโม	ชื่อว่าปุปฺผาราม.	(สวนดอกไม้)

	 ๒.	 ปุปฺผาราเมน		สทิส�		ปุปฺผารามสทิส�,		ปญฺฺจกามคุณมชฺฌ�.	(ปุปฺผาราม	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (ปญฺฺจกามคุณมชฺฌ�)	อ.ท่ามกลางแห่งกามคุณห้า		สทิส�	อันเช่นกับ		ปุปฺผาราเมน	ด้วยสวนแห่ง

ดอกไม้		ปุปฺผารามสทิส�	ชื่อว่าปุปฺผารามสทิส	(เช่นกับสวนดอกไม้),	ได้แก่ท่ามกลางกามคุณ	๕.

ปญฺจกามคุณมชฺฌํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺฺจ		กามคุณา		ปญฺฺจกามคุณา.	(ปญฺฺจ	+	กามคุณ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 กามคุณา	อ.กามคุณ	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		ปญฺฺจกามคุณา	ชื่อว่าปญฺฺจกามคุณ.	(กามคุณ	๕)

	 ๒.	 ปญฺฺจกามคุณาน�		มชฺฌ�		ปญฺฺจกามคุณมชฺฌ�.	(ปญฺฺจกามคุณ	+	มชฺฌ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มชฺฌ�	อ.ท่ามกลาง		ปญฺฺจกามคุณาน�	แห่งกามคุณห้า	ท.		ปญฺฺจกามคุณมชฺฌ�	ชื่อว่าปญฺฺจกามคุณ

มชฺฌ.	(ท่ามกลางกามคุณ	๕)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ286

สทฺทคนฺธรสโผฏฺ€พฺพา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สทฺโท		จ		คนฺโธ		จ		รโส		จ		โผฏฺ€พฺโพ		จ		สทฺทคนฺธรสโผฏฺ€พฺพา.	(สทฺท	+	คนฺธ	+	รส	+	

โผฏฺ€พฺพ)

	 สทฺโท		จ	อ.เสียงด้วย		คนฺโธ		จ	อ.กลิ่นด้วย		รโส		จ	อ.รสด้วย		โผฏฺ€พฺโพ		จ	อ.โผฏฐัพพะด้วย		

สทฺทคนฺธรสโผฏฺ€พฺพา	ชื่อว่าสทฺทคนฺธรสโผฏฺ€พฺพ.	(เสียง	กลิ่น	รส	และโผฏฐัพพะ)

สทฺทาทีนิ,  อารมฺมณานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สทฺโท		อาทิ		เยสนฺติ		สทฺทาทีนิ,		อารมฺมณานิ.	(สทฺท	+	อาทิ)

	 สทฺโท	อ.เสียง		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อารมฺมณาน�)	แห่งอารมณ์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(ตานิ		อารมฺมณานิ)	อ.อารมณ์	ท.	เหล่านั้น		สทฺทาทีนิ	ชื่อว่าสทฺทาทิ	(มีเสียงเป็นต้น),	ได้แก่อารมณ์

ทั้งหลาย.

โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทาทีนิ,  ธนานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โค		จ		มหิโส		จ		ทาสี		จ		ทาโส		จ		เขตฺตญฺฺจ		วตฺถุ		จ		คาโม		จ		นิคโม		จ		 

ชนปโท		จ		โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทา.	(โค	+	มหิส	+	ทาสี	+	ทาส	+	เขตฺต	+	วตฺถุ	+	คาม	

+	นิคม	+	ชนปท)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 โค		จ	อ.โคด้วย		มหิโส		จ	อ.กระบือด้วย		ทาสี		จ	อ.ทาสีด้วย		ทาโส		จ	อ.ทาสด้วย		 

เขตฺต�		จ	อ.นาด้วย		วตฺถุ		จ	อ.สวนด้วย		คาโม		จ	อ.หมู่บ้านด้วย		นิคโม		จ	อ.นิคมด้วย		ชนปโท		จ	

อ.ชนบทด้วย	 	 โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทา	 ชื่อว่าโคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปท.	 

(โค	กระบือ	ทาสี	ทาส	นา	สวน	หมู่บ้าน	นิคม	และชนบท)

	 ๒.	 โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทา		อาทิ		เยสนฺติ		โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคม-

ชนปทาทีนิ,		ธนานิ.	(โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปท	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทา	อ.โค	กระบือ	ทาสี	ทาส	นา	สวน	หมู่บ้าน	นิคม	และ

ชนบท	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ธนาน�)	แห่งทรัพย์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		 

ธนานิ)	อ.ทรัพย์	ท.	เหล่านั้น		โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทาทีนิ	ชื่อว่าโคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคาม-
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นิคมชนปทาทิ	(มีโค	กระบือ	ทาสี	ทาส	นา	สวน	หมู่บ้าน	นิคม	และชนบทเป็นต้น),	ได้แก่ทรัพย์ทั้งหลาย.		

ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทโย,  ปริกฺขารา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	สมาหารทวันทสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปริเวโณ		จ		วิหาโร		จ		ปริเวณวิหารา.	(ปริเวณ	+	วิหาร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ปริเวโณ		จ	อ.บริเวณด้วย		วิหาโร		จ	อ.วิหารด้วย		ปริเวณวิหารา	ชื่อว่าปริเวณวิหาร.	(บริเวณ

และวิหาร)

	 ๒.	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺฺจ		ปตฺตจีวร�.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวร�	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)

	 ๓.	 ปตฺตจีวร�		อาทิ		เยสนฺติ		ปตฺตจีวราทโย,		ปริกฺขารา.	(ปตฺตจีวร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ

พหุพพีหิสมาส

	 	 ปตฺตจีวร�	อ.บาตรและจีวร		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ปริกฺขาราน�)	แห่งบริขาร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปริกฺขารา)	อ.บริขาร	ท.	เหล่านั้น		ปตฺตจีวราทโย	ชื่อว่าปตฺตจีวราทิ	(มีบาตรและ

จีวรเป็นต้น),	ได้แก่บริขารทั้งหลาย.

	 ๔.	 ปริเวณวิหารา		จ		ปตฺตจีวราทโย		จ		ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทโย,		ปริกฺขารา.	(ปริเวณวิหาร	+	

ปตฺตจีวราทิ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ปริเวณวิหารา		จ	อ.บริเวณและวิหาร	ท.	ด้วย		ปตฺตจีวราทโย		(ปริกฺขารา)		จ	อ.บริขารมีบาตร

และจีวรเป็นต้นด้วย	 	 ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทโย	 ชื่อว่าปริเวณวิหารปตฺตจีวราทิ	 (มีบริเวณ	 วิหาร	 และบริขาร 

มีบาตรและจีวรเป็นต้น),	ได้แก่บริขารทั้งหลาย.		

ปญฺจกามคุณสงฺขาตานิ,  ปุปฺผานิ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺฺจ		กามคุณา		ปญฺฺจกามคุณา.	(ปญฺฺจ	+	กามคุณ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 กามคุณา	อ.กามคุณ	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		ปญฺฺจกามคุณา	ชื่อว่าปญฺฺจกามคุณ.	(กามคุณ	๕)

	 ๒.	 ปญฺฺจกามคุณา		อิติ		สงฺขาตานิ		ปญฺฺจกามคุณสงฺขาตานิ,		ปุปฺผานิ.	(ปญฺฺจกามคุณ	+	สงฺขาต)	

สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.		สงฺขาตานิ	อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว		ปญฺฺจกามคุณา		อิติ	ว่ากามคุณห้า		
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ปญฺฺจกามคุณสงฺขาตานิ	ชื่อว่าปญฺฺจกามคุณสงฺขาต	(กล่าวคือกามคุณ	๕),	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.	

เคหภิตฺติอาทโย,  ทพฺพสมฺภารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เคหสฺส		ภิตฺติ		เคหภิตฺติ.	(เคห	+	ภิตฺติ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภิตฺติ	อ.ฝา		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหภิตฺติ	ชื่อว่าเคหภิตฺติ.	(ฝาเรือน)

	 ๒.	 เคหภิตฺติ		อาทิ		เยสนฺติ		เคหภิตฺติอาทโย,		ทพฺพสมฺภารา.	(เคหภิตฺติ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 เคหภิตฺติ	อ.ฝาแห่งเรือน		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ทพฺพสมฺภาราน�)	แห่งทัพพสัมภาระ	ท.	เหล่าใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ทพฺพสมฺภารา)	อ.ทัพพสัมภาระ	ท.	เหล่านั้น		เคหภิตฺติอาทโย	ชื่อว่า 

เคหภิตฺติอาทิ	(มีฝาเรือนเป็นต้น),	ได้แก่ทัพพสัมภาระทั้งหลาย.		

สุปนวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุปนสฺส		วโส		สุปนวโส.	(สุปน	+	วส)

	 วโส	อ.สามารถ		สุปนสฺส	แห่งความหลับ		สุปนวโส	ชื่อว่าสุปนวส.	(สามารถแห่งความหลับ)

สุตฺตปฺปมตฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุตฺตา		อิว		ปมตฺตา		สุตฺตปฺปมตฺตา,		สตฺตา.	(สุตฺต	+	ปมตฺต)	อุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		ปมตฺตา	ผู้ประมาทแล้ว		สุตฺตา		อิว	เพียงดังผู้หลับแล้ว		สุตฺตปฺปมตฺตา	 

ชื่อว่าสุตฺตปฺปมตฺต	(ผู้ประมาทดุจผู้หลับ),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

	 ๒.	 สุตฺตปฺปมตฺตาน�		ภาโว		สุตฺตปฺปมตฺตตา.	(สุตฺตปฺปมตฺต	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		สุตฺตปฺปมตฺตาน�		 (สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	ผู้ประมาทแล้วเพียงดังผู้หลับแล้ว		

สุตฺตปฺปมตฺตตา	ชื่อว่าสุตฺตปฺปมตฺตตา.	(ความที่สัตว์ผู้ประมาทแล้วดุจผู้หลับแล้ว)

 



๓. เรื่่�องพรื่ะเจ้้าวิิฑููฑูภะวรรค] 289

อายตคมฺภีโร,  มโหโฆ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อายโต		จ		คมฺภีโร		จ		อายตคมฺภีโร.	(อายต	+	คมฺภีร)

	 (มโหโฆ)	อ.ห้วงน�้าใหญ่		อายโต		จ	กว้างด้วย		คมฺภีโร		จ	ลึกด้วย		อายตคมฺภีโร	ชื่อว่าอายตคมฺภีร	

(ทั้งกว้างทั้งลึก),	ได้แก่ห้วงน�้าใหญ่.	

อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทโย,  สตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อิตฺถี		จ		ปุริโส		จ		โค		จ		มหิโส		จ		กุกฺกุโฏ		จ		อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏา.	(อิตฺถี	+	 

ปุริส	+	โค	+	มหิส	+	กุกฺกุฏ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส			

	 	 อิตฺถี		จ	อ.หญิงด้วย		ปุริโส		จ	อ.บุรุษด้วย		โค		จ	อ.โคด้วย		มหิโส		จ	อ.กระบือด้วย		 

กุกฺกุโฏ		จ	อ.ไก่ด้วย		อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏา	ชื่อว่าอิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏ.	(หญิง	ชาย	โค	กระบือ	และไก่)

	 ๒.	 อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏา		อาทิ		เยสนฺติ		อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทโย,		สตฺตา.	(อิตฺถีปุริสโค- 

มหิสกุกฺกุฏ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏา	อ.หญิง	บุรุษ	โค	กระบือ	และไก่	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สตฺตาน�)	

แห่งสัตว์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถีปุริสโคมหิส-

กุกฺกุฏาทโย	ชื่อว่าอิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทิ	(หญิง	ชาย	โค	กระบือ	และไก่เป็นต้น),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

มรณมจฺจุ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรณเมว		มจฺจุ		มรณมจฺจุ.	(มรณ	+	มจฺจุ)

	 มรณ�		เอว	อ.ความตายนั่นเทียว		มจฺจุ	เป็นมัจจุ		มรณมจฺจุ	ชื่อว่ามรณมจฺจุ.	(มัจจุคือความตาย)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสาน�		เทสนาวสาน�.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสาน�	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสาน�	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
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สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปตฺติผล�		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)

	 โสตาปตฺติผล�	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อริยผลาน�)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	

ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๔. ปตปิูชกิาวตฺถุ ฯ  [๓๖]

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ  (มยา  วุจฺฺจฺเติ) ฯ

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งห่ญิิงชิ่�อว่าปติิปูชิิกา  (มยา) อันข้้าพเจฺ้า 

(พรื่ะพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเติ) จฺะกล่่าว ฯ

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ วุติติกัมมะใน วุจฺฺจฺเติๆ อาข้ยาติบทกัมมวาจฺก

มยา อนภิิห่ิติกัติติาใน วุจฺฺจฺเติ ฯ

๔. เร่ื่�องนางปติปูชิกา

๑. “ปุปฺผานิ  เหวาติิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สติฺถุา  สาวติฺถุิยํ  วิห่รื่นฺโติ  ปติิปูชิิกํ  นาม  อิติฺถุึ   

อารื่พฺภิ  กเถุสิ ฯ

 สติฺถุา  สาวติฺถุิยํ  วิห่รื่นฺโติ  ปติิปูชิิกํ  นาม  อิติฺถุึ  อารื่พฺภิ  “ปุปฺผานิ  เหวาติิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถุสิ ฯ

 สติฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิหรนฺโติ เม่�อปรื่ะทับ  สาวติฺถุิยํ ในเม่องสาวัติถุี  อารพฺภ ทรื่ง

ปรื่ารื่ภิ  อิติฺถุึ ซึ�งห่ญิิง  ปติิปูชิิกํ  นาม ชิ่�อว่าปติิปูชิิกา  กเถุสิ ติรื่ัสแล่้ว  อิมํ  ธมฺม- 

เทสนํ ซึ�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้  “ปุปฺผานิ  เหวาติิ ว่า “ปุปฺผานิ  เห่ว” ดังนี้เป็นติ้น ฯ

 พรื่ะศาสดาเม่�อปรื่ะทับอยู่ในเม่องสาวัติถุี ทรื่งปรื่ารื่ภิห่ญิิงชิ่�อว่าปติิปูชิิกา ติรื่ัสพรื่ะ

ธรื่รื่มเทศนานี้ว่า “ปุปฺผานิ  เหว” ดังนี้เป็นติ้น 

 สติฺถุา สุทธกัติติาใน กเถุสิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ปุปฺผานิ  เห่ว” สรืู่ปะใน อิติิๆ 

ศัพท์ สรืู่ปะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนํๆ อวุติติกัมมะใน กเถุสิ   

สาวติฺถุิยํ วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโติๆ อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง สติฺถุา  นามศัพท์ สัญิญิา- 

โชิติกะเข้้ากับ ปติิปูชิิกํๆ วิเสสนะข้อง อิติฺถุึๆ อวุติติกัมมะใน อารื่พฺภิๆ สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน กเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๒. วติฺถุุ  ติาวติึสเทวโล่เก  สมุฏฺฺ�ิิติํ ฯ

 วติฺถุุ อ.เรื่่�อง  สมุฏฺฅิติํ ติั้งข้ึ้นพรื่้อมแล่้ว  ติาวติึสเทวโลเก บนเทวโล่กชิ่�อว่าดาวดึงส์ ฯ

 เรื่่�องติั้งข้ึ้นบนเทวโล่กชิั้นดาวดึงส์

 วติฺถุุ สุทธกัติติาใน สมุฏฺฺฅิติํๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  ติาวติึสเทวโล่เก วิสยาธารื่ะใน  

สมุฏฺฺฅิติํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓. ติติฺถุ  กิรื่  มาล่าภิารื่ี  นาม  เทวปุติฺโติ  อจฺฺฉรื่าสห่สฺสปรื่ิวุโติ  อุยฺยานํ  ปาวิสิ ฯ

 ติติฺถุ  (ติาวติึสเทวโล่เก)  กิรื่  มาล่าภิารื่ี  นาม  เทวปุติฺโติ  อจฺฺฉรื่าสห่สฺสปรื่ิวุโติ  อุยฺยานํ  ปาวิสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เทวปุติฺโติ อ.เทพบุติรื่  มาลาภารี  นาม ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ี  ติติฺถุ   

(ติาวติึสเทวโลเก) บนเทวโล่กชิ่�อว่าดาวดึงส์นั้น  อจฺฺฉราสหสฺสปริวุโติ ผู้อันพัน 

แห่่งนางอัปสรื่แวดล่้อมแล่้ว  ปาวิสิ ได้เข้้าไปแล่้ว  อุยฺยานํ สู่อุทยาน ฯ

 เล่่ากันมาว่า เทพบุติรื่ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ี บนเทวโล่กชิั้นดาวดึงส์นั้น มีนางอัปสรื่ ๑,๐๐๐ 

แวดล่้อม ได้เข้้าไปสู่อุทยาน

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวนัติถุะ  นามศัพท์ สัญิญิาโชิติกะเข้้ากับ มาล่าภิารื่ีๆ วิเสสนะข้อง  

เทวปุติฺโติๆ สุทธกัติติาใน ปาวิสิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติติฺถุ วิเสสนะข้อง ติาวติึส- 

เทวโล่เกๆ วิสยาธารื่ะใน มาล่าภิารื่ี  อจฺฺฉรื่าสห่สฺสปรื่ิวุโติ วิเสสนะข้อง เทวปุติฺโติ   

อุยฺยานํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. ป�ฺฺจฺสติา  เทวธีติโรื่  รืุ่กฺข้ํ  อารืุ่ยฺห่  ปุปฺผานิ  ปาเตินฺติิ ฯ

 เทวธีติโร อ.เทพธิดา ท.  ปญฺฺจฺสติา ผู้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณ  อารุยฺห ข้ึ้นแล่้ว  รุกฺขํํ  

สู่ติ้นไม้  ปุปฺผานิ ยังดอกไม้ ท.  ปาเตินฺติิ ย่อมให่้ติกล่ง ฯ

 เทพธิดาปรื่ะมาณ ๕๐๐ นาง ข้ึ้นติ้นไม้ เข้ย่าดอกไม้ให่้ห่ล่่นล่ง

 ป�ฺฺจฺสติา วิเสสนะข้อง เทวธีติโรื่ๆ เห่ติุกัติติาใน ปาเตินฺติิๆ อาข้ยาติบทเห่ติุกัติติุ-

วาจฺก  รืุ่กฺข้ํ สัมปาปุณียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาเตินฺติิ  ปุปฺผานิ  
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การื่ิติกัมมะใน ปาเตินฺติิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕. ป�ฺฺจฺสติา  ติาห่ิ  ปาติิติานิ  ปุปฺผานิ  คเห่ติฺวา  เทวปุติฺติํ  อล่งฺกโรื่นฺติิ ฯ  

 ป�ฺฺจฺสติา  (เทวธีติโรื่)  ติาห่ิ  (เทวธีติรื่าห่ิ)  ปาติิติานิ  ปุปฺผานิ  คเห่ติฺวา  เทวปุติฺติํ  อล่งฺกโรื่นฺติิ ฯ

 (เทวธีติโร) อ.เทพธิดา ท.  ปญฺฺจฺสติา ผู้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณ  คเหติฺวา ถุ่อเอาแล่้ว  

ปุปฺผานิ ซึ�งดอกไม้ ท.  ติาหิ  (เทวธีติราหิ)  ปาติิติานิ อัน อันเทพธิดา ท. เห่ล่่านั้น 

ให่้ติกล่งแล่้ว  อลงฺกโรนฺติิ ย่อมปรื่ะดับ  เทวปุติฺติํ ซึ�งเทพบุติรื่ ฯ

 เทพธิดาปรื่ะมาณ ๕๐๐ นาง เก็บดอกไม้ที�เห่ล่่าเทพธิดาเห่ล่่านั้นเข้ย่าให่้ห่ล่่นล่ง ย่อม

ปรื่ะดับเทพบุติรื่

 ป�ฺฺจฺสติา วิเสสนะข้อง เทวธีติโรื่ๆ สุทธกัติติาใน อล่งฺกโรื่นฺติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก   

ติาห่ิ วิเสสนะข้อง เทวธีติรื่าห่ิๆ อนภิิห่ิติกัติติาใน ปาติิติานิๆ วิเสสนะข้อง ปุปฺผานิๆ  

อวุติติกัมะใน คเห่ติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่งฺกโรื่นฺติิ  เทวปุติฺติํ อวุติติกัมมะใน  

อล่งฺกโรื่นฺติิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖. ติาสุ  เอกา  เทวธีติา  รืุ่กฺข้สาข้ายเมว  จฺุติา ฯ

 ติาสุ  (เทวธีีติรื่าสุ)  เอกา  เทวธีติา  รืุ่กฺข้สาข้ายํ  เอว  จฺุติา ฯ

 ติาสุ  (เทวธีีติราสุ)  เอกา  เทวธีติา อ. -ในเทพธิดา ท. เห่ล่่านั้นห่นา -เทพธิดาติน

ห่นึ�ง  จฺุติา เคล่่�อนแล่้ว  รุกฺขํสาขํายํ  เอว บนกิ�งข้องติ้นไม้นั�นเทียว ฯ

 บรื่รื่ดาเทพธิดาเห่ล่่านั้น เทพธิดานางห่นึ�ง เคล่่�อนที�กิ�งติ้นไม้นั�นแห่ล่ะ

 ติาสุ วิเสสนะข้อง เทวธีติรื่าสุๆ นิทธารื่ณะใน เอกา  เทวธีติา  เอกา วิเสสนะข้อง  

เทวธีติาๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัติติาใน จฺุติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธารื่ณะ

เข้้ากับ รืุ่กฺข้สาข้ายํๆ วิสยาธารื่ะใน จฺุติา ฯ

 ................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................
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๗. สรื่ีรื่ํ  ทีปสิข้า  วิย  นิพฺพายิ ฯ  

 สรีรํ อ.สรื่ีรื่ะ  นิพฺพายิ ดับแล่้ว  ทีปสิขํา  วิย รื่าวกะ อ.เปล่วแห่่งปรื่ะทีป ฯ

 สรื่ีรื่ะดับแล่้ว ดุจฺเปล่วปรื่ะทีป

 สรื่ีรื่ํ สุทธกัติติาใน นิพฺพายิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ทีปสิข้า อุปมาล่ิงคัติถุะ  วิยศัพท์  

อุปมาโชิติกะเข้้ากับ ทีปสิข้า ฯ

 ................................................................................................................................

๘. สา  สาวติฺถุิยํ  เอกสฺมึ  กุล่เคเห่  ปฏฺิสนฺธึ  คเห่ติฺวา  ชิาติกาเล่  ชิาติิสฺสรื่า  หุ่ติฺวา   

“มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส  ภิรื่ิยมฺห่ีติิ  อนุสฺสรื่นฺติี  วุฑฺฺฒิิมนฺวาย  คนฺธมาล่าทิปูชิํ  กติฺวา 

สามิกสฺส  สนฺติิเก  อภิินิพฺพติฺติึ  ปฏฺฺเ�ิสิ ฯ

 สา  (เทวธีติา)  สาวติฺถุิยํ  เอกสฺมึ  กุล่เคเห่  ปฏฺิสนฺธึ  คเห่ติฺวา  ชิาติกาเล่  ชิาติิสฺสรื่า  หุ่ติฺวา   

“(อห่ํ)  มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส  ภิรื่ิยา  อมฺห่ีติิ  อนุสฺสรื่นฺติี  วุฑฺฺฒิึ  อนฺวาย  คนฺธมาล่าทิปูชิํ  กติฺวา  

สามิกสฺส  สนฺติิเก  อภิินิพฺพติฺติึ  ปฏฺฺเ�ิสิ ฯ

 สา  (เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  คเหติฺวา ถุ่อเอาแล่้ว  ปฏิสนฺธึ ซึ�งปฏฺิสนธิ  กุลเคเห 

ในเรื่่อนแห่่งติรื่ะกูล่  เอกสฺมึ ห่ล่ังห่นึ�ง  สาวติฺถุิยํ ในเม่องสาวัติถุี  ชิาติิสฺสรา เป็นผู้

รื่ะล่ึกได้ซึ�งชิาติิ  ชิาติกาเล ในกาล่เป็นที�เกิดแล่้ว  หุติฺวา เป็นแล่้ว  อนุสฺสรนฺติี รื่ะล่ึก

ได้อยู่  อิติิ ว่า  “(อหํ) อ.เรื่า  ภริยา เป็นภิรื่รื่ยา  มาลาภารีเทวปุติฺติสฺส ข้องเทพบุติรื่

ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ี  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้  อนฺวาย อาศัยแล่้ว  วุฑฺฒึ ซึ�งความเจฺรื่ิญิ   

กติฺวา กรื่ะทําแล่้ว  คนฺธมาลาทิปูชิํ ซึ�งการื่บูชิาด้วยวัติถุุมีข้องห่อมแล่ะรื่ะเบียบ

เป็นติ้น  ปฏฺเฅสิ ปรื่ารื่ถุนาแล่้ว  อภินิพฺพติฺติึ ซึ�งการื่บังเกิดเฉพาะ  สนฺติิเก ในสํานัก  

สามิกสฺส ข้องสามี ฯ

 เทพธิดานั้นถุ่อปฏฺิสนธิในเรื่่อนแห่่งติรื่ะกูล่ห่ล่ังห่นึ�ง ในเม่องสาวัติถุี เป็นผู้รื่ะล่ึกชิาติิได้ 

ในเวล่าที�เกิดแล่้ว รื่ะล่ึกได้อยู่ว่า “เรื่าเป็นภิรื่รื่ยาข้องมาล่าภิารื่ีเทพบุติรื่” ดังนี้ อาศัย

ความเจฺรื่ิญิ ทําการื่บูชิาด้วยข้องห่อมแล่ะรื่ะเบียบเป็นติ้น ก็ติั้งความปรื่ารื่ถุนาการื่เกิด

ในสํานักข้องสามี

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺฺเฅสิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  สาวติฺถุิยํ 
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วิสยาธารื่ะใน คเห่ติฺวา  เอกสฺมึ วิเสสนะข้อง กุล่เคเห่ๆ วิสยาธารื่ะใน คเห่ติฺวา  ปฏฺิสนฺธึ  

อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน หุ่ติฺวา  ชิาติกาเล่ กาล่สัติติมีใน  

ชิาติิสฺสรื่าๆ วิกติิกัติติาใน หุ่ติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อนุสฺสรื่นฺติี  “อห่ํ สุทธกัติติาใน  

อมฺห่ิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภิรื่ิยาๆ วิิกติิ-

กัติติาใน อมฺห่ิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อนุสฺสรื่นฺติีๆ อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง เทวธีติา  วุฑฺฺฒิึ 

อวุติติกัมมะใน อนฺวายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กติฺวา  คนฺธมาล่าทิปูชิํ อวุติติกัมมะใน  

กติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺฺเฅสิ  สามิกสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน 

อภิินิพฺพติฺติึๆ อวุติติกัมมะใน ปฏฺฺเฅสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙. สา  โสฬสวสฺสกาเล่  ปรื่กุล่ํ  คติาปิ  สล่ากภิติฺติปกฺข้ิกภิติฺติวสฺสาวาสิกาทีนิ  ทติฺวา  “อยํ   

เม  สามิกสฺส  สนฺติิเก  นิพฺพติฺตินติฺถุาย  ปจฺฺจฺโย  โห่ติูติิ  วทติิ ฯ

 สา  (อิติฺถุี  อติฺติโน)  โสฬสวสฺสกาเล่  ปรื่กุล่ํ  คติาปิ  สล่ากภิติฺติปกฺข้ิกภิติฺติวสฺสาวาสิกาทีนิ     

(ภิติฺติานิ)  ทติฺวา  “อยํ  (ปุ�ฺฺฃภิาโค)  เม  สามิกสฺส  สนฺติิเก  นิพฺพติฺตินติฺถุาย  ปจฺฺจฺโย  โห่ติูติิ  

วทติิ ฯ

 สา  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงนั้น  คติาปิ แม้ไปแล่้ว  ปรกุลํ สู่ติรื่ะกูล่อ่�น  (อติฺติโน)  โสฬสวสฺส-

กาเล ในกาล่ แห่่งติน เป็นผู้มีกาล่ฝนสิบห่ก  ทติฺวา ถุวายแล่้ว  (ภติฺติานิ) ซึ�งภิัติรื่ ท.  

สลากภติฺติปกฺขํิกภติฺติวสฺสาวาสิกาทีนิ มีสล่ากภิัติรื่ ปักข้ิกภิัติรื่ แล่ะวัสสาวาสิกภิัติรื่

เป็นติ้น  วทติิ ย่อมกล่่าว  อิติิ ว่า  “อยํ  (ปุญฺฺฃภาโค) อ.ส่วนแห่่งบุญินี้  ปจฺฺจฺโย เป็น

ปัจฺจฺัย  นิพฺพติฺตินติฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชิน์แก่การื่บังเกิด  สนฺติิเก ในสํานัก  สามิกสฺส 

ข้องสามี  เม ข้องดิฉัน  โหติุ ข้อจฺงเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

  ห่ญิิงนั้น แม้ไปสู่ติรื่ะกูล่อ่�น ในเวล่าที�ตินมีอายุ ๑๖ ปี ถุวายสล่ากภิัติรื่ ปักข้ิกภิัติรื่ แล่ะ

วัสสาวาสิกภิัติรื่เป็นติ้น ย่อมกล่่าวว่า “ข้อส่วนบุญินี้ จฺงเป็นปัจฺจฺัยเพ่�อปรื่ะโยชิน์แก่การื่

เกิดในสํานักข้องสามีข้องดิฉันเถุิด”

 สา วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน วทติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “อติฺติโน สามี- 

สัมพันธะใน โสฬสวสฺสกาเล่ๆ กาล่สัติติมีใน คติา  ปรื่กุล่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน คติา   

อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ คติาๆ วิเสสนะข้อง อิติฺถุี  สล่ากภิติฺติปกฺข้ิกภิติฺติวสฺสา- 
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วาสิกาทีนิ วิเสสนะข้อง ภิติฺติานิๆ อวุติติกัมมะใน ทติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วทติิ  

“อยํ วิเสสนะข้อง ปุ�ฺฺฃภิาโคๆ สุทธกัติติาใน โห่ติุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  เม สามี-

สัมพันธะใน สามิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺตินติฺถุายๆ 

สัมปทานใน ปจฺฺจฺโยๆ วิกติิกัติติาใน โห่ติุ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน วทติิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๐. อถุสฺสา  ภิิกฺขู้  “อยํ  อุฏฺฺ�ิาย  สมุฏฺฺ�ิาย  ปติิเมว  ปฏฺฺเ�ิติีติิ  “ปติิปูชิิกาติิ  นามํ  กรื่ึสุ ฯ

 อถุ  อสฺสา  (อิติฺถุิยา)  ภิิกฺขู้  “อยํ  (อิติฺถุี)  อุฏฺฺ�ิาย  สมุฏฺฺ�ิาย  ปติึ  เอว  ปฏฺฺเ�ิติีติิ  (วติฺวา)   

“ปติิปูชิิกาติิ  (วจฺนํ)  นามํ  กรื่ึสุ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  ภิกฺขํู อ.ภิิกษุ ท.  (วติฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “อยํ  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงนี้  

อุฏฺฅาย ลุ่กข้ึ้นแล่้ว  สมุฏฺฅาย ลุ่กข้ึ้นพรื่้อมแล่้ว  ปฏฺเฅติิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา  ปติึ  เอว ซึ�ง

สามีนั�นเทียว”  อิติิ ดังนี้  กรึสุ กรื่ะทําแล่้ว  (วจฺนํ) ซึ�งคํา  อิติิ ว่า  “ปติิปูชิิกา อ.นาง

ปติิปูชิิกา”  อิติิ ดังนี้  นามํ ให่้เป็นชิ่�อ  อสฺสา  (อิติฺถุิยา) ข้องห่ญิิงนั้น ฯ

 ทีนั้น พวกภิิกษุกล่่าวว่า “ห่ญิิงนี้ ผุดลุ่กผุดนั�ง ย่อมปรื่ารื่ถุนาแติ่สามีเท่านั้น” จฺึงติั้งชิ่�อ 

ให่้นางว่า “ปติิปูชิิกา”

 อถุ กาล่สัติติมี  ภิิกฺขู้ สุทธกัติติาใน กรื่ึสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อสฺสา วิเสสนะ

ข้อง อิติฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน นามํ  “อยํ วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺฺเฅติิๆ  

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อุฏฺฺฅาย ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สมุฏฺฺฅายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

ปฏฺฺเฅติิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปติึๆ อวุติติกัมมะใน ปฏฺฺเฅติิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน 

วติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กรื่ึสุ  “ปติิปูชิิกา ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน วจฺนํๆ อวุติติ-

กัมมะใน กรื่ึสุ  นามํ วิกติิกัมมะใน กรื่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑. สาปิ  นิพทฺธํ  อาสนสาล่ํ  ปฏฺิชิคฺคติิ  ปานียํ  อุปฏฺฺ�ิเปติิ  อาสนานิ  ป�ฺฺ�ฺาเปติิ ฯ

 สาปิ  (อิติฺถุี)  นิพทฺธํ  อาสนสาล่ํ  ปฏฺิชิคฺคติิ  ปานียํ  อุปฏฺฺ�ิเปติิ  อาสนานิ  ป�ฺฺ�ฺาเปติิ ฯ

 สาปิ  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงแม้นั้น  ปฏิชิคฺคติิ ย่อมปฏฺิบัติิ  อาสนสาลํ ซึ�งห่อฉัน  นิพทฺธํ 

เน่องนิติย์  อุปฏฺฅเปติิ ย่อมเข้้าไปติั้งไว้  ปานียํ ซึ�งนํ้าอันบุคคล่พึงด่�ม  ปญฺฺฃาเปติิ 

ย่อมปูล่าด  อาสนานิ ซึ�งอาสนะ ท. ฯ
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 แม้ห่ญิิงนั้น ปฏฺิบัติิห่อฉันเน่องนิติย์ เข้้าไปติั้งนํ้าด่�มไว้ ปูล่าดอาสนะทั้งห่ล่าย

 อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ สาๆ วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺิชิคฺคติิ   

อุปฏฺฺฅเปติิ แล่ะป�ฺฺฃาเปติิ  ปฏฺิชิคฺคติิ ก็ดี  อุปฏฺฺฅเปติิ ก็ดี  ป�ฺฺฃาเปติิ ก็ดี อาข้ยาติ

บทกัติติุวาจฺก  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ปฏฺิชิคฺคติิ  อาสนสาล่ํ อวุติติกัมมะใน ปฏฺิชิคฺคติิ  

ปานียํ อวุติติกัมมะใน อุปฏฺฺฅเปติิ  อาสนานิ อวุติติกัมมะใน ป�ฺฺฃาเปติิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. อ�ฺฺเ�ฺปิ  มนุสฺสา  สล่ากภิติฺติาทีนิ  ทาติุกามา  “อมฺม  อิมานิปิ  ภิิกฺขุ้สงฺฆสฺส   

ปฏฺิปาเทยฺยาสีติิ  อาห่รื่ิติฺวา  เทนฺติิ ฯ

 อ�ฺฺเ�ฺปิ  มนุสฺสา  สล่ากภิติฺติาทีนิ  (ภิติฺติานิ)  ทาติุกามา  (หุ่ติฺวา)  “อมฺม  (ติฺวํ)  อิมานิปิ  (ภิติฺติานิ)  

ภิิกฺขุ้สงฺฆสฺส  ปฏฺิปาเทยฺยาสีติิ  (วจฺเนน)  อาห่รื่ิติฺวา  เทนฺติิ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อญฺฺเฃปิ แม้เห่ล่่าอ่�น  ทาติุกามา เป็นผู้ใครื่่เพ่�อให่้ถุวาย   

(ภติฺติานิ) ซึ�งภิัติรื่ ท.  สลากภติฺติาทีนิ มีสล่ากภิัติรื่เป็นติ้น  (หุติฺวา) เป็นแล่้ว   

อาหริติฺวา นํามาแล่้ว  เทนฺติิ ย่อมให่้ (วจฺเนน) ด้วยคํา  อิติิ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ติฺวํ) 

อ.เธอ  (ภติฺติานิ) ยังภิัติรื่ ท.  อิมานิปิ แม้เห่ล่่านี้  ปฏิปาเทยฺยาสิ พึงให่้ถุึงเฉพาะ  

ภิกฺขํุสงฺฆสฺส แก่ห่มู่แห่่งภิิกษุ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 แม้พวกมนุษย์เห่ล่่าอ่�น มีความปรื่ะสงค์จฺะถุวายสล่ากภิัติรื่เป็นติ้น นํามาให่้ พรื่้อมกับ

กล่่าวว่า “แม่ เธอพึงทําภิัติรื่แม้เห่ล่่านี้ ให่้ถุึงเฉพาะแก่ภิิกษุสงฆ์

 อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ อ�ฺฺเฃๆ วิเสสนะข้อง มนุสฺสาๆ สุทธกัติติาใน เทนฺติิๆ  

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  สล่ากภิติฺติาทีนิ วิเสสนะข้อง ภิติฺติานิๆ อวุติติกัมมะใน  

ทาติุกามาๆ วิกติิกัติติาใน หุ่ติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่รื่ิติฺวา  “อมฺม อาล่ปนะ  ติฺวํ 

เห่ติุกัติติาใน ปฏฺิปาเทยฺยาสิๆ อาข้ยาติบทเห่ติุกัติติุวาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ 

อิมานิๆ วิเสสนะข้อง ภิติฺติานิๆ การื่ิติกัมมะใน ปฏฺิปาเทยฺยาสิ  ภิิกฺขุ้สงฺฆสฺส สัมปทาน

ใน ปฏฺิปาเทยฺยาสิ”  อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน วจฺเนนๆ กรื่ณะใน เทนฺติิ อาห่รื่ิติฺวา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน เทนฺติิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๑๓. สาปิ  เอเติน  นิยาเมน  อาคจฺฺฉนฺติี  คจฺฺฉนฺติี  เอกปทวาเรื่  ฉปฺป�ฺฺ�ฺาสกุสล่ธมฺเม   

ปฏฺิล่ภิิ ฯ

 สาปิ  (อิติฺถุี)  เอเติน  นิยาเมน  อาคจฺฺฉนฺติี  คจฺฺฉนฺติี  เอกปทวาเรื่  ฉปฺป�ฺฺ�ฺาสกุสล่ธมฺเม   

ปฏฺิล่ภิิ ฯ

 สาปิ  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงแม้นั้น  อาคจฺฺฉนฺติี มาอยู่  คจฺฺฉนฺติี ไปอยู่  เอเติน  นิยาเมน 

โดยทํานองนี้  ปฏิลภิ ได้เฉพาะแล่้ว  ฉปฺปญฺฺฃาสกุสลธมฺเม ซึ�งกุศล่ธรื่รื่มห่้าสิบห่ก 

ท.  เอกปทวาเร ในวารื่ะแห่่งเท้าห่นึ�ง ฯ

 ห่ญิิงแม้นั้น มาอยู่ ไปอยู่ โดยทํานองนี้ ได้กุศล่ธรื่รื่ม ๕๖ อย่าง ทุก ๆ ห่นึ�งย่างก้าว

 อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ สาๆ วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺิล่ภิิๆ อาข้ยาติ-

บทกัติติุวาจฺก  เอเติน วิเสสนะข้อง นิยาเมนๆ ติติิยาวิเสสนะใน อาคจฺฺฉนฺติี แล่ะ  

คจฺฺฉนฺติี  อาคจฺฺฉนฺติี ก็ดี  คจฺฺฉนฺติี ก็ดี อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง อิติฺถุี  เอกปทวาเรื่ กาล่สัติติมี

ใน ปฏฺิล่ภิิ  ฉปฺป�ฺฺฃาสกุสล่ธมฺเม อวุติติกัมมะใน ปฏฺิล่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. ติสฺสา  กุจฺฺฉิยํ  คพฺโภิ  สมุฏฺฺ�ิห่ิ ฯ

 ติสฺสา  (อิติฺถุิยา)  กุจฺฺฉิยํ  คพฺโภิ  สมุฏฺฺ�ิห่ิ ฯ

 คพฺโภ อ.สัติว์ผู้เกิดแล่้วในครื่รื่ภิ์  สมุฏฺฅหิ ติั้งข้ึ้นพรื่้อมแล่้ว  กุจฺฺฉิยํ ในท้อง  ติสฺสา  

(อิติฺถุิยา) ข้องห่ญิิงนั้น ฯ

 สัติว์ผู้เกิดในครื่รื่ภิ์ ติั้งข้ึ้นในท้องข้องห่ญิิงนั้น

 คพฺโภิ สุทธกัติติาใน สมุฏฺฺฅห่ิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติสฺสา วิเสสนะข้อง อิติฺถุิยาๆ  

สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิยํๆ วิสยาธารื่ะใน สมุฏฺฺฅห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. สา  ทสมาสจฺฺจฺเยน  ปุติฺติํ  วิชิายิ ฯ

 สา  (อิติฺถุี)  ทสมาสจฺฺจฺเยน  ปุติฺติํ  วิชิายิ ฯ

 สา  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงนั้น  วิชิายิ คล่อดแล่้ว  ปุติฺติํ ซึ�งบุติรื่  ทสมาสจฺฺจฺเยน โดยอันล่่วง
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ไปแห่่งเด่อนสิบ ฯ

 ห่ญิิงนั้น คล่อดบุติรื่ โดยผ่านไป ๑๐ เด่อน

 สา วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน วิชิายิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ทสมาสจฺฺจฺเยน 

ติติิยาวิเสสนะข้อง วิชิายิ  ปุติฺติํ อวุติติกัมมะใน วิชิายิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖. ติสฺส  ปทสา  คมนกาเล่  อ�ฺฺ�ฺมฺปิ  อ�ฺฺ�ฺมฺปีติิ  จฺติฺติาโรื่  ปุติฺเติ  ล่ภิิ ฯ

 (สา  อิติฺถุี)  ติสฺส  (ปุติฺติสฺส)  ปทสา  คมนกาเล่  “อ�ฺฺ�ฺมฺปิ  (ปุติฺติํ)  อ�ฺฺ�ฺมฺปิ  (ปุติฺติํ)  อิติิ  จฺติฺติาโรื่  

ปุติฺเติ  ล่ภิิ ฯ

 (สา  อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงนั้น  ลภิ ได้แล่้ว  ปุติฺเติ ซึ�งบุติรื่ ท.  จฺติฺติาโร สี�  อิติิ ค่อ  “(ปุติฺติํ) 

ซึ�งบุติรื่  อญฺฺฃมฺปิ แม้อ่�น  (ปุติฺติํ) ซึ�งบุติรื่  อญฺฺฃมฺปิ แม้อ่�น”  คมนกาเล ในกาล่เป็น

ที�ไป  ปทสา ด้วยเท้า  ติสฺส  (ปุติฺติสฺส) ข้องบุติรื่นั้น ฯ

 ห่ญิิงนั้น ได้บุติรื่ ๔ คน ค่อ บุติรื่แม้คนอ่�น แม้คนอ่�น ในเวล่าที�บุติรื่นั้น เดินด้วยเท้าได้

 สา วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน ล่ภิิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติสฺส วิเสสนะข้อง 

ปุติฺติสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คมนกาเล่  ปทสา กรื่ณะใน คมนกาเล่ๆ กาล่สัติติมีใน ล่ภิิ  

“อ�ฺฺฃมฺปิ  ปุติฺติํ  อ�ฺฺฃมฺปิ  ปุติฺติํ สรืู่ปะใน อิติิๆ สรืู่ปะใน จฺติฺติาโรื่  ปุติฺเติ  จฺติฺติาโรื่  

วิเสสนะข้อง ปุติฺเติๆ อวุติติกัมมะใน ล่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗. สา  เอกทิวสํ  ทานํ  ทติฺวา  ปูชิํ  กติฺวา  ธมฺมํ  สุติฺวา  สิกฺข้าปทานิ  รื่กฺข้ิติฺวา   

ทิวสปรื่ิโยสาเน  ติํข้ณํ  นิพฺพติฺเติน  เกนจฺิ  โรื่เคน  กาล่ํ  กติฺวา  อติฺติโน  สามิกสฺเสว  

สนฺติิเก  นิพฺพติฺติิ ฯ

 สา  (อิติฺถุี)  เอกทิวสํ  ทานํ  ทติฺวา  ปูชิํ  กติฺวา  ธมฺมํ  สุติฺวา  สิกฺข้าปทานิ  รื่กฺข้ิติฺวา   

ทิวสปรื่ิโยสาเน  ติํข้ณํ  นิพฺพติฺเติน  เกนจฺิ  โรื่เคน  กาล่ํ  กติฺวา  อติฺติโน  สามิกสฺส  เอว  สนฺติิเก  

นิพฺพติฺติิ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันห่นึ�ง  สา  (อิติฺถุี) อ.ห่ญิิงนั้น  ทติฺวา ถุวายแล่้ว  ทานํ ซึ�งทาน  กติฺวา  

กรื่ะทําแล่้ว  ปูชิํ ซึ�งการื่บูชิา  สุติฺวา ฟังแล่้ว  ธมฺมํ ซึ�งธรื่รื่ม  รกฺขํิติฺวา รื่ักษาแล่้ว   
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สิกฺขําปทานิ ซึ�งสิกข้าบท ท.  กติฺวา กรื่ะทําแล่้ว  กาลํ ซึ�งกาล่ะ  โรเคน ด้วยโรื่ค   

เกนจฺิ บางอย่าง  นิพฺพติฺเติน อันบังเกิดแล่้ว  ติํขํณํ ในข้ณะนั้น  ทิวสปริโยสาเน ใน

กาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งรื่อบแห่่งวัน  นิพฺพติฺติิ บังเกิดแล่้ว  สนฺติิเก ในสํานัก  สามิกสฺส  

เอว ข้องสามีนั�นเทียว  อติฺติโน ข้องติน ฯ

 วันห่นึ�ง ห่ญิิงนั้น ถุวายทาน ทําการื่บูชิา ฟังธรื่รื่ม รื่ักษาสิกข้าบท วันสุดท้าย ทํากาล่ะ 

ด้วยโรื่คบางอย่างที�เกิดข้ึ้นในข้ณะนั้น บังเกิดในสํานักข้องสามีข้องตินนั�นแห่ล่ะ

 สา วิเสสนะข้อง อิติฺถุีๆ สุทธกัติติาใน นิพฺพติฺติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  เอกทิวสํ  

ทุติิยากาล่สัติติมีใน ทติฺวา  ทานํ อวุติติกัมมะใน ทติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กติฺวา   

ปูชิํ อวุติติกัมมะใน กติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุติฺวา  ธมฺมํ อวุติติกัมมะใน สุติฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน รื่กฺข้ิติฺวา  สิกฺข้าปทานิ อวุติติกัมมะใน รื่กฺข้ิติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

กติฺวา  ทิวสปรื่ิโยสาเน กาล่สัติติมีใน กติฺวา  ติํข้ณํ ทุติิยกาล่สัติติมีใน นิพฺพติฺเตินๆ ก็ดี  

เกนจฺิ ก็ดี วิเสสนะข้อง โรื่เคนๆ กรื่ณะใน กติฺวา  กาล่ํ อวุติติกัมมะใน กติฺวาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติิ  อติฺติโน สามีสัมพันธะใน สามิกสฺส  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ 

สามิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘. อิติรื่าปิ  เอติฺติกํ  กาล่ํ  เทวปุติฺติํ  อล่งฺกโรื่นฺติิ  เอว ฯ

 อิติรื่าปิ  (เทวธีติโรื่)  เอติฺติกํ  กาล่ํ  เทวปุติฺติํ  อล่งฺกโรื่นฺติิ  เอว ฯ

 (เทวธีติโร) อ.เทพธิดา ท.  อิติราปิ แม้นอกนี้  อลงฺกโรนฺติิ  เอว ย่อมปรื่ะดับนั�นเทียว  

เทวปุติฺติํ ซึ�งเทพบุติรื่  กาลํ สิ้นกาล่  เอติฺติกํ อันมีปรื่ะมาณเท่านี้ ฯ

 เทพธิดาแม้เห่ล่่าอ่�น พากันปรื่ะดับเทพบุติรื่อยู่นั�นแห่ล่ะ สิ้นกาล่มีปรื่ะมาณเท่านี้

 อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ อิติรื่าๆ วิเสสนะข้อง เทวธีติโรื่ๆ สุทธกัติติาใน อล่งฺกโรื่นฺติิๆ  

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  เอติฺติกํ วิเสสนะข้อง กาล่ํๆ อัจฺจฺันติสังโยคะใน อล่งฺกโรื่นฺติิ   

เทวปุติฺติํ อวุติติกัมมะใน อล่งฺกโรื่นฺติิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อล่งฺกโรื่นฺติิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙. เทวปุติฺโติ  ติํ  ทิสฺวา  “ติฺวํ  ปาโติ  ปฏฺฺ�ิาย  น  ทิสฺสสิ,  กุห่ึ  คติาสีติิ  อาห่ ฯ  
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 เทวปุติฺโติ  ติํ  (เทวธีติรื่ํ)  ทิสฺวา  “ติฺวํ  (มยา)  ปาโติ  ปฏฺฺ�ิาย  น  ทิสฺสสิ,  (ติฺวํ)  กุห่ึ  (ฅาเน)  คติา  

อสิ”  อิติิ  อาห่ ฯ

 เทวปุติฺโติ อ.เทพบุติรื่  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ติํ  (เทวธีติรํ) ซึ�งเทพธิดานั้น  อาห กล่่าวแล่้ว  

อิติิ ว่า  “ติฺวํ อ.เธอ  (มยา) อันเรื่า  น  ทิสฺสสิ ย่อมไม่เห่็น  ปฏฺฅาย จฺําเดิม  ปาโติ  

ในเวล่าเชิ้า,  (ติฺวํ) อ.เธอ  คติา เป็นผู้ไปแล่้ว  กุหึ  (ฅาเน) ในที�ไห่น  อสิ ย่อมเป็น”  

อิติิ ดังนี้ ฯ 

 เทพบุติรื่เห่็นเทพธิดานั้น จฺึงกล่่าวว่า “เธอไม่ปรื่ากฏฺติั้งแติ่เชิ้า, เธอไปไห่น ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติํ วิเสสนะข้อง เทวธีติรื่ํๆ  

อวุติติกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ติฺวํ สุทธกัติติาใน ทิสฺสสิๆ อาข้ยาติ-

บทกัติติุวาจฺก  มยา อนภิิห่ิติกัติติาใน ทิสฺสสิ  ปาโติ กาล่สัติติมีใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยา

วิเสสนะใน ทิสฺสสิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ทิสฺสสิ,  ติฺวํ สุทธกัติติาใน อสิๆ อาข้ยาติบท

กัติติุวาจฺก  กุห่ึ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน อสิ  คติา วิกติิกัติติาใน อสิ”  อิติิศัพท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. “จฺุติามฺห่ิ  สามีติิ ฯ  

 (สา  เทวธีติา)  “(อห่ํ)  จฺุติา  อมฺห่ิ  สามีติิ  (อาห่) ฯ  

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “สามิ ข้้าแติ่นาย  (อหํ) อ.ดิฉัน   

จฺุติา เป็นผู้เคล่่�อนแล่้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “นาย ดิฉันจฺุติิ”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ   

อห่ํ สุทธกัติติาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  จฺุติา วิกติิกัติติาใน อมฺห่ิ”  อิติิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑. “กึ  วเทสีติิ ฯ  

 (เทวปุติฺโติ)  “(ติฺวํ)  กึ  (วจฺนํ)  วเทสีติิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ
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 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “(ติฺวํ) อ.เธอ  วเทสิ ย่อมกล่่าว   

กึ  (วจฺนํ) ซึ�งคําอะไรื่”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “เธอพูดว่าอะไรื่ ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ติฺวํ สุทธกัติติาใน วเทสิๆ 

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  กึ วิเสสนะข้อง วจฺนํๆ อวุติติกัมมะใน วเทสิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะ 

ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. “เอวเมติํ  สามีติิ ฯ  

 (สา  เทวธีติา)  “เอวํ  เอติํ  (วติฺถุุ  โห่ติิ)  สามีติิ  (อาห่) ฯ

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “สามิ ข้้าแติ่นาย  เอติํ  

(วติฺถุุ) อ.เรื่่�องนั�น  (โหติิ) ย่อมมี  เอวํ อย่างนี้”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “นาย เรื่่�องนั�น ย่อมมีอย่างนี้”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ   

เอติํ วิเสสนะข้อง วติฺถุุๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  เอวํ กิรื่ิยาวิเสสนะ

ใน โห่ติิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. “กุห่ึ  นิพฺพติฺติาสีติิ ฯ

 (เทวปุติฺโติ)  “(ติฺวํ)  กุห่ึ  (ฅาเน)  นิพฺพติฺติา  อสิ”  อิติิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “(ติฺวํ) อ.เธอ  นิพฺพติฺติา เป็นผู้

บังเกิดแล่้ว  กุหึ  (ฅาเน) ในที�ไห่น  อสิ ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “เธอบังเกิดที�ไห่น ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ติฺวํ สุทธกัติติาใน อสิๆ อาข้ยาติ

บทกัติติุวาจฺก  กุห่ึ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติาๆ วิกติิกัติติาใน อสิ”   

อิติิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ
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๒๔. “สาวติฺถุิยํ  กุล่เคเห่ติิ ฯ  

 (สา  เทวธีติา)  “(อห่ํ)  สาวติฺถุิยํ  กุล่เคเห่  (นิพฺพติฺติา  อมฺห่ิ)”  อิติิ  (อาห่) ฯ  

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  (นิพฺพติฺติา) 

เป็นผู้บังเกิดแล่้ว  กุลเคเห ในเรื่่อนแห่่งติรื่ะกูล่  สาวติฺถุิยํ ในเม่องสาวัติถุี  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

   เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “ดิฉันบังเกิดในเรื่่อนติรื่ะกูล่ในเม่องสาวัติถุี”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “อห่ํ สุทธ- 

กัติติาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  สาวติฺถุิยํ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติา  กุล่เคเห่ 

วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติาๆ วิกติิกัติติาใน อมฺห่ิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕. “กิติฺติกํ  กาล่ํ  ติติฺถุ  �ิิติาสีติิ ฯ

 (เทวปุติฺโติ)  “(ติฺวํ)  กิติฺติกํ  กาล่ํ  ติติฺถุ  (ฅาเน)  �ิิติา  อสิ”  อิติิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “(ติฺวํ) อ.เธอ  ฅิติา เป็นผู้ดํารื่งอยู่

แล่้ว  ติติฺถุ  (ฅาเน) ในที�นั้น  กาลํ สิ้นกาล่  กิติฺติกํ มีปรื่ะมาณเท่าไรื่  อสิ ย่อมเป็น”  

อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “เธอดํารื่งอยู่ในที�นั้น นานเท่าไรื่ ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ติฺวํ สุทธกัติติาใน อสิๆ อาข้ยาติ

บทกัติติุวาจฺก  กิติฺติกํ วิเสสนะข้อง กาล่ํๆ อัจฺจฺันติสังโยคะใน ฅิติา  ติติฺถุ วิเสสนะข้อง 

ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ฅิติาๆ วิกติิกัติติาใน อสิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. “ทสมาสจฺฺจฺเยน  มาติุกุจฺฺฉิโติ  นิกฺข้มิติฺวา  โสฬสวสฺสกาเล่  ปติิกุล่ํ  คนฺติฺวา  จฺติฺติาโรื่   

ปุติฺเติ  วิชิายิติฺวา  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กติฺวา  ติุมฺเห่  ปฏฺฺเ�ิติฺวา  อาคนฺติฺวา   

ติุมฺห่ากเมว  สนฺติิเก  นิพฺพติฺติมฺห่ิ  สามีติิ ฯ 
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 (สา  เทวธีติา)  “(อห่ํ)  ทสมาสจฺฺจฺเยน  มาติุกุจฺฺฉิโติ  นิกฺข้มิติฺวา   (มยฺห่ํ)  โสฬสวสฺสกาเล่  ปติิกุล่ํ  

คนฺติฺวา  จฺติฺติาโรื่  ปุติฺเติ  วิชิายิติฺวา  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กติฺวา  ติุมฺเห่  ปฏฺฺเ�ิติฺวา  อาคนฺติฺวา   

ติุมฺห่ากํ  เอว  สนฺติิเก  นิพฺพติฺติา  อมฺห่ิ  สามีติิ  (อาห่) ฯ

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “สามิ ข้้าแติ่นาย  (อหํ) 

อ.ดิฉัน  นิกฺขํมิติฺวา ออกไปแล่้ว  มาติุกุจฺฺฉิโติ จฺากท้องข้องมารื่ดา  ทสมาสจฺฺจฺเยน 

โดยอันล่่วงไปแห่่งเด่อนสิบ  คนฺติฺวา ไปแล่้ว  ปติิกุลํ สู่ติรื่ะกูล่แห่่งสามี  (มยฺหํ)  โสฬส- 

วสฺสกาเล ในกาล่ แห่่งดิฉัน มีกาล่ฝนสิบห่ก  วิชิายิติฺวา คล่อดแล่้ว  ปุติฺเติ ซึ�งบุติรื่ ท.   

จฺติฺติาโร สี�  กติฺวา กรื่ะทําแล่้ว  ปุญฺฺฃานิ ซึ�งบุญิ ท.  ทานาทีนิ มีทานเป็นติ้น  ปฏฺเฅติฺวา  

ปรื่ารื่ถุนาแล่้ว  ติุมฺเห ซึ�งท่าน  อาคนฺติฺวา มาแล่้ว  นิพฺพติฺติา เป็นผู้บังเกิดแล่้ว   

สนฺติิเก ในสํานัก  ติุมฺหากํ  เอว ข้องท่านนั�นเทียว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “ดิฉันออกจฺากท้องมารื่ดาโดยผ่านไป ๑๐ เด่อน ไปติรื่ะกูล่สามี 

ในเวล่ามีอายุ ๑๖ ปี คล่อดบุติรื่ ๔ คน ทําบุญิทั้งห่ล่ายมีทานเป็นติ้น ปรื่ารื่ถุนาท่าน มา

บังเกิดในสํานักข้องท่านนั�นแห่ล่ะ นาย”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ  

อห่ํ สุทธกัติติาใน อมฺห่ิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ทสมาสจฺฺจฺเยน ติติิยาวิเสสนะใน  

นิกฺข้มิติฺวา  มาติุกุจฺฺฉิโติ อปาทานใน นิกฺข้มิติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺติฺวา  มยฺห่ํ  

สามีสัมพันธะใน โสฬสวสฺสกาเล่ๆ กาล่สัติติมีใน คนฺติฺวา  ปติิกุล่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คนฺติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิชิายิติฺวา  จฺติฺติาโรื่ วิเสสนะข้อง ปุติฺเติๆ อวุติติกัมมะใน  

วิชิายิติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กติฺวา  ทานาทีนิ วิเสสนะข้อง ปุ�ฺฺฃานิๆ อวุติติกัมมะใน 

กติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺฺเฅติฺวา  ติุมฺเห่ อวุติติกัมมะใน ปฏฺฺเฅติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อาคนฺติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติา  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ติุมฺห่ากํๆ  

สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติาๆ วิกติิกัติติาใน อมฺห่ิ”  อิติิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗. “มนุสฺสานํ  กิติฺติกํ  อายุนฺติิ ฯ  

 (เทวปุติฺโติ)  “มนุสฺสานํ  กิติฺติกํ  อายุนฺติิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ  
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 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “อายุํ อ.อายุ  มนุสฺสานํ ข้องมนุษย์ 

ท.  กิติฺติกํ มีปรื่ะมาณเท่าไรื่”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “พวกมนุษย์มีอายุเท่าไรื่ ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “มนุสฺสานํ สามีสัมพันธะใน  

อายุํ  กิติฺติกํ วิเสสนะข้อง อายุํๆ ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. “วสฺสสติมติฺตินฺติิ ฯ  

 (สา  เทวธีติา)  “วสฺสสติมติฺติํ  (มนุสฺสานํ  อายุ)”  อิติิ  (อาห่) ฯ

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “(อายุ) อ.อายุ  (มนุสฺสานํ) 

ข้องมนุษย์ ท.  วสฺสสติมติฺติ ํอันมีรื่้อยแห่่งปีเป็นปรื่ะมาณ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “อายุข้องพวกมนุษย์ มีปรื่ะมาณ ๑๐๐ ปี”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “วสฺสสติมติฺติํ  

วิเสสนะข้อง อายุ  มนุสฺสานํ สามีสัมพันธะใน อายุๆ ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙. “เอติฺติกเมวาติิ ฯ    

 (เทวปุติฺโติ)  “เอติฺติกํ  เอว  (มนุสฺสานํ  อายุ)”  อิติิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ  

 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “(อายุ) อ.อายุ  (มนุสฺสานํ)  

ข้องมนุษย์ ท.  เอติฺติกํ  เอว มีปรื่ะมาณเท่านี้นั�นเทียวห่รื่่อ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “พวกมนุษย์ มีอายุปรื่ะมาณเท่านี้เองห่รื่่อ ?”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ 

เอติฺติกํๆ วิเสสนะข้อง อายุ  มนุสฺสานํ สามีสัมพันธะใน อายุๆ ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๓๐. “อาม  สามีติิ ฯ

 (สา  เทวธีติา)  “อาม  สามิ  (เอวํ)”  อิติิ  (อาห่) ฯ

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “สามิ ข้้าแติ่นาย  อาม จฺ๊ะ  

(เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “จฺ๊ะนาย”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ  

อาม สัมปฏฺิจฺฉนัติถุะ  เอวํ ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑. “เอติฺติกํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา  มนุสฺสา  กินฺนุ  โข้  สุติฺติปฺปมติฺติา  กาล่ํ   

อติิกฺกาเมนฺติิ,  อุทาหุ่  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กโรื่นฺติีติิ ฯ  

 (เทวปุติฺโติ)  “เอติฺติกํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา  มนุสฺสา  กินฺนุ  โข้  สุติฺติปฺปมติฺติา  (หุ่ติฺวา)  กาล่ํ  

อติิกฺกาเมนฺติิ,  อุทาหุ่  (มนุสฺสา)  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กโรื่นฺติีติิ  (ปุจฺฺฉิ)  ฯ

 (เทวปุติฺโติ) อ.เทพบุติรื่  (ปุจฺฺฉิ) ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.   เอติฺติกํ  

อายํุ  คเหติฺวา  นิพฺพติฺติา ผู้ถุ่อเอาแล่้ว ซึ�งอายุ มีปรื่ะมาณเท่านี้ บังเกิดแล่้ว  สุติฺติปฺ- 

ปมติฺติา เป็นผู้ปรื่ะมาทแล่้วเพียงดังห่ล่ับแล่้ว  (หุติฺวา) เป็น  กาลํ ยังกาล่   

อติิกฺกาเมนฺติิ ย่อมให่้ก้าวล่่วง  กินฺนุ  โขํ เพรื่าะเห่ติุอะไรื่ห่นอแล่,  อุทาหุ ห่รื่่อว่า  

(มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  กโรนฺติิ ย่อมกรื่ะทํา  ปุญฺฺฃานิ ซึ�งบุญิ ท.  ทานาทีนิ มีทาน

เป็นติ้น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพบุติรื่ถุามว่า “พวกมนุษย์ถุ่อเอาอายุปรื่ะมาณเท่านี้บังเกิด เป็นผู้ปรื่ะมาทดุจฺคน

ห่ล่ับ ทําให่้เวล่าผ่านไป ห่รื่่อห่นอแล่ ห่รื่่อว่า พากันทําบุญิทั้งห่ล่ายมีทานเป็นติ้น”

 เทวปุติฺโติ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “นิพฺพติฺติา วิเสสนะข้อง  

มนุสฺสาๆ  เห่ติุกัติติาใน อติิกฺกาเมนฺติิๆ อาข้ยาติบทเห่ติุกัติติุวาจฺก  เอติฺติกํ วิเสสนะ

ข้อง อายุํๆ อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติา  กินฺนุ ปุจฺฉนัติถุะ   

โข้ศัพท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  สุติฺติปฺปมติฺติา วิกติิกัติติาใน หุ่ติฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

อติิกฺกาเมนฺติิ  กาล่ํ การื่ิติกัมมะใน อติิกฺกาเมนฺติิ,  อุทาหุ่ ปุจฺฉนัติถุะ  มนุสฺสา สุทธกัติติา 
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ใน กโรื่นฺติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ทานาทีนิ วิเสสนะข้อง ปุ�ฺฺฃานิๆ อวุติติกัมมะ 

ใน กโรื่นฺติิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. “กึ  วเทถุ  สามิ,  อสงฺเข้ยฺยํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา  วิย  อชิรื่ามรื่า  วิย  นิจฺฺจฺปฺปมติฺติา

 มนุสฺสาติิ ฯ  

 (สา  เทวธีติา)  “(ติฺวํ)  กึ  (วจฺนํ)  วเทถุ  สามิ,  อสงฺเข้ยฺยํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา  วิย   

อชิรื่ามรื่า  วิย  นิจฺฺจฺปฺปมติฺติา  (โห่นฺติิ)  มนุสฺสาติิ  (อาห่)  ฯ

 (สา  เทวธีติา) อ.เทพธิดานั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “สามิ ข้้าแติ่นาย  (ติฺวํ) 

อ.ท่าน  วเทถุ ย่อมกล่่าว  กึ  (วจฺนํ) ซึ�งคําอะไรื่,  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  นิจฺฺจฺปฺปมติฺติา  

เป็นผู้ปรื่ะมาทแล่้วเป็นนิจฺ  อสงฺเขํยฺยํ  อายํุ  คเหติฺวา  นิพฺพติฺติา  วิย รื่าวกะว่าถุ่อเอา

แล่้ว ซึ�งอายุ อสงไข้ย บังเกิดแล่้ว  อชิรามรา  วิย รื่าวกะว่าไม่แก่แล่ะไม่ติาย  (โหนฺติิ) 

ย่อมเป็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดานั้น กล่่าวว่า “นาย ท่านพูดอะไรื่ ? พวกมนุษย์ เป็นผู้ปรื่ะมาทเป็นนิจฺ  ดุจฺถุ่อ

เอาอายุห่นึ�งอสงไข้ยบังเกิด ดุจฺไม่แก่แล่ะไม่ติาย”

 สา วิเสสนะข้อง เทวธีติาๆ สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “สามิ อาล่ปนะ  

ติฺวํ สุทธกัติติาใน วเทถุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  กึ วิเสสนะข้อง วจฺนํๆ อวุติติกัมมะใน 

วเทถุ,  มนุสฺสา สุทธกัติติาใน โห่นฺติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อสงฺเข้ยฺยํ วิเสสนะข้อง 

อายุํๆ อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติาๆ ก็ดี  อชิรื่ามรื่า ก็ดี  

วิเสสนะข้อง นิจฺฺจฺปฺปมติฺติา  วิย สองศัพท์ อุปมาโชิติกะเข้้ากับ อสงฺเข้ยฺยํ  อายุํ   

คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา แล่ะ อชิรื่ามรื่า  นิจฺฺจฺปฺปมติฺติา วิกติิกัติติาใน โห่นฺติิ”  อิติิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๓๓. มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส  มห่าสํเวโค  อุทปาทิ  “วสฺสสติมติฺติํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา 

มนุสฺสา  กิรื่  ปมติฺติา  นิปชิฺชิิติฺวา  นิทฺทายนฺติิ,  กทา  นุ  โข้  ทุกฺข้า  มุจฺฺจฺิสฺสนฺติีติิ ฯ

 มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส  มห่าสํเวโค  อุทปาทิ  “วสฺสสติมติฺติํ  อายํุ  คเห่ติฺวา  นิพฺพติฺติา  มนุสฺสา  กิรื่  

ปมติฺติา  นิปชิฺชิิติฺวา  นิทฺทายนฺติิ,  (มนุสฺสา)  กทา  นุ  โข้  ทุกฺข้า  มุจฺฺจฺิสฺสนฺติีติิ ฯ
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 มหาสํเวโค อ.ความสล่ดใจฺให่ญิ่  อุทปาทิ ได้เกิดข้ึ้นแล่้ว  มาลาภาริเทวปุติฺติสฺส แก่

เทพบุติรื่ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ี  อิติิ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  วสฺสสติมติฺติํ  

อายุํ  คเหติฺวา  นิพฺพติฺติา ผู้ถุ่อเอาแล่้ว ซึ�งอายุ มีรื่้อยแห่่งปีเป็นปรื่ะมาณ บังเกิด

แล่้ว  ปมติฺติา ปรื่ะมาทแล่้ว  นิปชิฺชิิติฺวา นอนแล่้ว  นิทฺทายนฺติิ ย่อมปรื่ะพฤติิห่ล่ับ,   

(มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  มุจฺฺจฺิสฺสนฺติิ จฺักพ้น  ทุกฺขํา จฺากความทุกข้์  กทา  นุ  โขํ  

ในกาล่ไรื่ห่นอแล่”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 ความสล่ดใจฺให่ญิ่ได้เกิดข้ึ้นแก่มาล่าภิารื่ีเทพบุติรื่ว่า “ได้ยินว่า พวกมนุษย์ ถุ่อเอาอายุ

ปรื่ะมาณ ๑๐๐ ปีบังเกิดแล่้ว พากันปรื่ะมาท นอนปรื่ะพฤติิห่ล่ับ, เม่�อไรื่ห่นอ พวก

มนุษย์จฺักพ้นจฺากความทุกข้์”

 มห่าสํเวโค สุทธกัติติาใน อุทปาทิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส  

สัมปทานใน อุทปาทิ  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวนัติถุะ  นิพฺพติฺติา วิเสสนะข้อง มนุสฺสาๆ  

สุทธกัติติาใน นิทฺทายนฺติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  วสฺสสติมติฺติํ วิเสสนะข้อง อายุํๆ  

อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติา  ปมติฺติา วิเสสนะข้อง  

มนุสฺสา  นิปชิฺชิิติฺวา สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิทฺทายนฺติิ,  มนุสฺสา สุทธกัติติาใน มุจฺฺจฺิสฺสนฺติิๆ  

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  กทา กาล่สัติติมีใน มุจฺฺจฺิสฺสนฺติิ  นุศัพท์ ปุจฺฉนัติถุะ  โข้ศัพท์  

วจฺนาล่ังการื่ะ  ทุกฺข้า อปาทานใน มุจฺฺจฺิสฺสนฺติิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน มห่าสํเวโค ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔. อมฺห่ากํ  ปน  วสฺสสติํ  ติาวติึสานํ  เทวานํ  เอโก  รื่ติฺติินฺทิโว,  ติาย  รื่ติฺติิยา  ติึส  รื่ติฺติิโย  

มาโส,  เติน  มาเสน  ทฺวาทสมาสิโก  สํวจฺฺฉโรื่,  เติน  สํวจฺฺฉเรื่น  ทิพฺพํ  วสฺสสห่สฺสํ   

อายุปฺปมาณํ ฯ  ติํ  มนุสฺสคณนาย  ติิสฺโส  วสฺสโกฏฺิโย  สฏฺฺ�ิี  จฺ  วสฺสสติสห่สฺสานิ;   

ติสฺมา  ติสฺส  เทวปุติฺติสฺส  เอกทิวโสปิ  นาติิกฺกนฺโติ  มุหุ่ติฺติสทิโสว  กาโล่  อโห่สิ ฯ   

เอวํ  อปฺปายุกานํ  ปมาโท  นาม  อติิวิย  อยุติฺโติติิ ฯ

 (ธมฺมสงฺคาห่กาจฺรื่ิโย)  “อมฺห่ากํ  ปน  วสฺสสติํ  ติาวติึสานํ  เทวานํ  เอโก  รื่ติฺติินฺทิโว  (โห่ติิ),  ติาย  

รื่ติฺติิยา  ติึส  รื่ติฺติิโย  มาโส  (โห่ติิ),  เติน  มาเสน  ทฺวาทสมาสิโก  (กาโล่)  สํวจฺฺฉโรื่  (โห่ติิ),  

เติน  สํวจฺฺฉเรื่น  ทิพฺพํ  วสฺสสห่สฺสํ  อายุปฺปมาณํ  (โห่ติิ),  ติํ  (ทิพฺพวสฺสสห่สฺสํ)  มนุสฺสคณนาย   

ติิสฺโส  วสฺสโกฏฺิโย  สฏฺฺ�ิี  จฺ  วสฺสสติสห่สฺสานิ  (โห่ติิ);  ติสฺมา  ติสฺส  เทวปุติฺติสฺส  เอกทิวโสปิ   

น  อติิกฺกนฺโติ  มุหุ่ติฺติสทิโสว  กาโล่  อโห่สิ,  เอวํ  อปฺปายุกานํ  (สติฺติานํ)  ปมาโท  นาม  อติิวิย  
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อยุติฺโติติิ  (อาห่) ฯ

 (ธมฺมสงฺคาหกาจฺริโย) อ.พรื่ะธรื่รื่มสังคาห่กาจฺารื่ย์  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “ปน 

ก็  วสฺสสติํ อ.รื่้อยแห่่งปี  อมฺหากํ ข้องเรื่า ท.  รติฺติินฺทิโว เป็นค่นแล่ะวัน  เอโก ห่นึ�ง   

เทวานํ ข้องเทวดา ท.  ติาวติึสานํ ผู้อยู่ในชิั้นดาวดึงส์  (โหติิ) ย่อมเป็น,  รติฺติิโย 

อ.รื่าติรื่ี ท.  ติึส สามสิบ  ติาย  รติฺติิยา แห่่งรื่าติรื่ีนั้น  มาโส เป็นเด่อน  (โหติิ) 

ย่อมเป็น,  (กาโล) อ.กาล่  ทฺวาทสมาสิโก อันปรื่ะกอบแล่้วด้วยเด่อนสิบสอง  เติน   

มาเสน ด้วยเด่อนนั้น  สํวจฺฺฉโร เป็นปี  (โหติิ) ย่อมเป็น,  วสฺสสหสฺสํ อ.พันแห่่งปี  

ทิพฺพํ อันเป็นทิพย์  เติน  สํวจฺฺฉเรน ด้วยปีนั้น  อายุปฺปมาณํ เป็นปรื่ะมาณแห่่งอายุ  

(โหติิ) ย่อมเป็น,  ติํ  (ทิพฺพวสฺสสหสฺสํ) อ.พันแห่่งปีอันเป็นทิพย์นั้น  วสฺสโกฏิโย เป็น

โกฏฺิแห่่งปี ท.  ติิสฺโส สาม  จฺ ด้วย  วสฺสสติสหสฺสาน ิเป็นแสนแห่่งปี ท.  สฏฺฅี ห่กสิบ  

จฺ ด้วย  มนุสฺสคณนาย ด้วยการื่นับแห่่งมนุษย์  (โหติิ) ย่อมเป็น;  ติสฺมา เพรื่าะเห่ติุ

นั้น  เอกทิวโสปิ แม้ อ.วันห่นึ�ง  ติสฺส  เทวปุติฺติสฺส ข้องเทพบุติรื่นั้น  น  อติิกฺกนฺโติ 

ไม่ก้าวล่่วงแล่้ว  กาโล เป็นกาล่  มุหุติฺติสทิโส ว อันเชิ่นกับด้วยชิั�วครืู่่เทียว  อโหสิ ได้

เป็นแล่้ว,  ปมาโท  นาม ชิ่�อ อ.ความปรื่ะมาท  (สติฺติานํ) แห่่งสัติว์ ท.  อปฺปายุกานํ  

ผู้มีอายุน้อย  เอวํ อย่างนี้  อยุติฺโติ ไม่สมควรื่แล่้ว  อติิวิย เกินเปรื่ียบ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะธรื่รื่มสังคาห่กาจฺารื่ย์กล่่าวว่า “ก็ ห่นึ�งรื่้อยปีข้องพวกเรื่า เป็นค่นแล่ะวันห่นึ�ง ข้อง

พวกเทวดาชิั้นดาวดึงส์, ๓๐ รื่าติรื่ี แห่่งรื่าติรื่ีนั้น เป็นห่นึ�งเด่อน, กาล่ปรื่ะกอบด้วย ๑๒ 

เด่อน ด้วยเด่อนนั้น เป็นห่นึ�งปี, ๑,๐๐๐ ปีทิพย์ ด้วยปีนั้น เป็นปรื่ะมาณแห่่งอายุ, ๑,๐๐๐ 

ปีทิพย์นั้น เป็น ๓ โกฏฺิ ๖ ล่้านปี ด้วยการื่นับข้องมนุษย์, เพรื่าะฉะนั้น แม้วันห่นึ�งข้อง

เทพบุติรื่นั้น ยังไม่ล่่วงเล่ยไป เป็นกาล่เพียงชิั�วครืู่่เดียว, ข้ึ้นชิ่�อว่าความปรื่ะมาทข้อง

ห่มู่สัติว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ ไม่สมควรื่อย่างยิ�ง”

 ธมฺมสงฺคาห่กาจฺรื่ิโย สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ปนศัพท์ วากยารื่ัมภิ-

โชิติกะ  วสฺสสติํ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน 

วสฺสสติํ  ติาวติึสานํ วิเสสนะข้อง เทวานํๆ สามีสัมพันธะใน รื่ติฺติินฺทิโว  เอโก วิเสสนะ

ข้อง รื่ติฺติินฺทิโวๆ วิกติิกัติติาใน โห่ติิ,  ติึส วิเสสนะข้อง รื่ติฺติิโยๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ 

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติาย วิเสสนะข้อง รื่ติฺติิยาๆ สามีสัมพันธะใน รื่ติฺติิโย  มาโส  

วิกติิกัติติาใน โห่ติิ,  ทฺวาทสมาสิโก วิเสสนะข้อง กาโล่ๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติ-
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บทกัติติุวาจฺก  เติน วิเสสนะข้อง มาเสนๆ ติติิยาวิเสสนะใน ทฺวาทสมาสิโก  สํวจฺฺฉโรื่ 

วิกติิกัติติาใน โห่ติิ,  ทิพฺพํ วิเสสนะข้อง วสฺสสห่สฺสํๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติบท

กัติติุวาจฺก  เติน วิเสสนะข้อง สํวจฺฺฉเรื่นๆ ติติิยาวิเสสนะใน วสฺสสห่สฺสํ  อายุปฺปมาณํ 

วิกติิกัติติาใน โห่ติิ,  ติํ วิเสสนะข้อง ทิพฺพวสฺสสห่สฺสํๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติ-

บทกัติติุวาจฺก  มนุสฺสคณนาย กรื่ณะใน ติิสฺโส  วสฺสโกฏฺิโย  สฏฺฺ�ิี  จฺ  วสฺสสติสห่สฺสานิ,   

ติิสฺโส วิเสสนะข้อง วสฺสโกฏฺิโยๆ วิกติิกัติติาใน โห่ติิ  สฏฺฺฅี วิเสสนะข้อง วสฺส- 

สติสห่สฺสานิๆ วิกติิกัติติาใน โห่ติิ  จฺศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัติถุะเข้้ากับ ติิสฺโส  วสฺสโกฏฺิโย  

แล่ะ สฏฺฺ�ิี วสฺสสติสห่สฺสานิ,  ติสฺมา เห่ติวัติถุะ  อปิศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ เอกทิวโสๆ 

สุทธกัติติาใน อโห่สิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติสฺส วิเสสนะข้อง เทวปุติฺติสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน เอกทิวโส  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อติิกฺกนฺโติๆ วิเสสนะข้อง เอกทิวโส  เอวศัพท์ 

อวธารื่ณะเข้้ากับ มุหุ่ติฺติสทิโสๆ วิเสสนะข้อง กาโล่ๆ วิกติิกัติติาใน อโห่สิ,  นามศัพท์  

ครื่ห่ัติถุโชิติกะเข้้ากับ ปมาโทๆ สุทธกัติติาใน อยุติฺโติๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  เอวํ กิรื่ิยา- 

วิเสสนะใน อยุติฺโติ  อปฺปายุกานํ วิเสสนะข้อง สติฺติานํๆ สามีสัมพันธะใน ปมาโท   

อติิวิย กิรื่ิยาวิเสสนะใน อยุติฺโติ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๕. ปุนทิวเส  ภิิกฺขู้  คามํ  ปวิฏฺฺ�ิา  อาสนสาล่ํ  อปฺปฏฺิชิคฺคิติํ  อาสนานิ  อปฺป�ฺฺ�ฺติฺติานิ   

ปานียํ  อนุปฏฺฺ�ิปิติํ  ทิสฺวา  “กห่ํ  ปติิปูชิิกาติิ  อาห่ํสุ ฯ

 ปุนทิวเส  ภิิกฺขู้  คามํ  ปวิฏฺฺ�ิา  อาสนสาล่ํ  (ติาย  อิติฺถุิยา)  อปฺปฏฺิชิคฺคิติํ  อาสนานิ  (ติาย   

อิติฺถุิยา)  อปฺป�ฺฺ�ฺติฺติานิ  ปานียํ  (ติาย  อิติฺถุิยา)  อนุปฏฺฺ�ิปิติํ  ทิสฺวา  “กห่ํ  (ฅาเน)  ปติิปูชิิกา  

(คติา)”  อิติิ  อาห่ํสุ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรืุ่่งข้ึ้น  ภิกฺขํู อ.ภิิกษุ ท.  ปวิฏฺฅา เข้้าไปแล่้ว  คามํ สู่ห่มู่บ้าน  ทิสฺวา 

เห่็นแล่้ว  อาสนสาลํ ซึ�งห่อฉัน  (ติาย  อิติฺถุิยา)  อปฺปฏิชิคฺคิติํ อัน อันห่ญิิงนั้น ไม่

ปฏฺิบัติิแล่้ว  อาสนานิ ซึ�งอาสนะ ท.  (ติาย  อิติฺถุิยา)  อปฺปญฺฺฃติฺติานิ อัน อันห่ญิิงนั้น 

ไม่ปูล่าดแล่้ว  ปานียํ ซึ�งนํ้าอันบุคคล่พึงด่�ม  (ติาย  อิติฺถุิยา)  อนุปฏฺฅปิติํ อัน อันห่ญิิง

นั้น ไม่เข้้าไปติั้งไว้แล่้ว  อาหํสุ กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “ปติิปูชิิกา อ.นางปติิปูชิิกา  (คติา) 

ไปแล่้ว  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 วันรืุ่่งข้ึ้น พวกภิิกษุเข้้าไปสู่ห่มู่บ้าน เห่็นห่อฉันที�ยังไม่ได้ปฏฺิบัติิ อาสนะทั้งห่ล่ายที�ยัง
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ไม่ปูไว้  นํ้าด่�มที�ยังไม่ได้ติั้งไว้ จฺึงกล่่าวว่า “นางปติิปูชิิกา ไปไห่น ?”

 ปุนทิวเส กาล่สัติติมีใน อาห่ํสุ  ภิิกฺขู้ สุทธกัติติาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  คามํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฺฅาๆ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้  อาสนสาล่ํ อวุติติกัมมะใน ทิสฺวา  

ติาย วิเสสนะข้อง อิติฺถุิยาๆ อนภิิห่ิติกัติติาใน อปฺปฏฺิชิคฺคิติํๆ วิเสสนะข้อง อาสนสาล่ํ   

อาสนานิ อวุติติกัมมะใน ทิสฺวา  ติาย วิเสสนะข้อง อิติฺถุิยาๆ อนภิิห่ิติกัติติาใน  

อปฺป�ฺฺฃติฺติานิๆ วิเสสนะข้อง อาสนานิ  ปานียํ อวุติติกัมมะใน ทิสฺวา  ติาย วิเสสนะ

ข้อง อิติฺถุิยาๆ อนภิิห่ิติกัติติาใน อนุปฏฺฺฅปิติํๆ วิเสสนะข้อง ปานียํ  ทิสฺวา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน อาห่ํสุ  “ปติิปูชิิกา สุทธกัติติาใน คติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  กห่ํ วิเสสนะข้อง 

ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน คติา”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๖. “ภินฺเติ  กห่ํ  ติุมฺเห่  ติํ  ทกฺข้ิสฺสถุ,  ห่ีโย  อยฺเยสุ  ภิุ�ฺฺชิิติฺวา  คเติสุ,  สายณฺห่สมเย   

มติาติิ ฯ

 (ชินา)  “ภินฺเติ  กห่ํ  (ฅาเน)  ติุมฺเห่  ติํ  (ปติิปูชิิกํ)  ทกฺข้ิสฺสถุ,  ห่ีโย  อยฺเยสุ  ภิุ�ฺฺชิิติฺวา  คเติสุ,   

(สา  ปติิปูชิิกา)  สายณฺห่สมเย  มติาติิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (ชินา) อ.ชิน ท.  อาหํสุ กล่่าวแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภนฺเติ ข้้าแติ่ท่านผู้เจฺรื่ิญิ  ติุมฺเห อ.ท่าน 

ท.  ทกฺขํิสฺสถุ จฺักเห่็น  ติํ  (ปติิปูชิิกํ) ซึ�งนางปติิปูชิิกานั้น  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น,   

อยฺเยสุ ครื่ั้นเม่�อพรื่ะคุณเจฺ้า ท.  ภุญฺฺชิิติฺวา ฉันแล่้ว  คเติสุ ไปแล่้ว  หีโย ในวันวาน,  

(สา  ปติิปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  มติา ติายแล่้ว  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที�สิ้น

ไปแห่่งวัน”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 พวกชินกล่่าวว่า “ท่านครื่ับ พวกท่านจฺักเห่็นนางปติิปูชิิกา ณ ที�ไห่น, เม่�อพวกพรื่ะคุณ

เจฺ้าฉันกล่ับไปแล่้ว เม่�อวาน, นางได้ติายในเวล่าเย็น”

 ชินา สุทธกัติติาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภินฺเติ อาล่ปนะ  ติุมฺเห่ สุทธ-

กัติติาใน ทกฺข้ิสฺสถุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน 

ทกฺข้ิสฺสถุ  ติํ วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกํๆ อวุติติกัมมะใน ทกฺข้ิสฺสถุ,  อยฺเยสุ ล่ักข้ณะใน  

คเติสุๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  ห่ีโย กาล่สัติติมีใน คเติสุ  ภิุ�ฺฺชิิติฺวา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเติสุ,   

สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน มติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  สายณฺห่สมเย  
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กาล่สัติติมีใน มติา”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๗. ติํ  สุติฺวา  ปุถุุชิฺชินภิิกฺขู้  เอติิสฺสา  อุปการื่ํ  สรื่นฺติา  อสฺสูนิ  สนฺธาเรื่ติํุ  นาสกฺข้ึสุ,   

ข้ีณาสวานํ  ธมฺมสํเวโค  อุทปาทิ ฯ

 ติํ  (วจฺนํ)  สุติฺวา  ปุถุุชิฺชินภิิกฺขู้  เอติิสฺสา  (ปติิปูชิิกาย)  อุปการื่ํ  สรื่นฺติา  อสฺสูนิ  สนฺธาเรื่ติํุ   

น  อสกฺข้ึสุ,  ข้ีณาสวานํ  (ภิิกฺขู้นํ)  ธมฺมสํเวโค  อุทปาทิ ฯ

 ปุถุุชิฺชินภิกฺขํู อ.ภิิกษุผู้เป็นปุถุุชิน ท.  สุติฺวา ฟังแล่้ว  ติํ  (วจฺนํ) ซึ�งคํานั้น  สรนฺติา 

รื่ะล่ึกถุึงอยู่  อุปการํ ซึ�งอุปการื่ะ  เอติิสฺสา  (ปติิปูชิิกาย) ข้องนางปติิปูชิิกานั�น  น   

อสกฺขํึสุ ไม่ได้อาจฺแล่้ว  สนฺธาเรติุํ เพ่�ออันทรื่งไว้พรื่้อม  อสฺสูนิ ซึ�งนํ้าติา ท.,  ธมฺม-

สํเวโค อ.ธรื่รื่มสังเวชิ  อุทปาทิ ได้เกิดข้ึ้นแล่้ว  (ภิกฺขํูนํ) แก่ภิิกษุ ท.  ขํีณาสวานํ  

ผู้เป็นพรื่ะข้ีณาสพ ฯ

 เห่ล่่าภิิกษุผู้เป็นปุถุุชิน ฟังคํานั้นแล่้ว รื่ะล่ึกถุึงอุปการื่ะข้องนางปติิปูชิิกานั้น ก็ไม่

สามารื่ถุเพ่�อจฺะกล่ั้นนํ้าติาไว้ได้, ธรื่รื่มสังเวชิ ได้เกิดข้ึ้นแก่เห่ล่่าภิิกษุผู้เป็นพรื่ะข้ีณาสพ

 ปุถุุชิฺชินภิิกฺขู้ สุทธกัติติาใน อสกฺข้ึสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติํ วิเสสนะข้อง วจฺนํๆ 

อวุติติกัมมะใน สุติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สรื่นฺติา  เอติิสฺสา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกายๆ  

สามีสัมพันธะใน อุปการื่ํๆ อวุติติกัมมะใน สรื่นฺติาๆ อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง ปุถุุชิฺชินภิิกฺขู้   

อสฺสูนิ อวุติติกัมมะใน สนฺธาเรื่ติุํๆ ติุมัติถุสัมปทานใน อสกฺข้ึสุ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน  

อสกฺข้ึสุ,  ธมฺมสํเวโค สุทธกัติติาใน อุทปาทิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ข้ีณาสวานํ  

วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้นํๆ สัมปทานใน อุทปาทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๘. เติ  ภิติฺติกิจฺฺจฺํ  กติฺวา  วิห่ารื่ํ  คนฺติฺวา  สติฺถุารื่ํ  วนฺทิติฺวา  ปุจฺฺฉึสุ  “ภินฺเติ  ปติิปูชิิกา  นาม   

อุปาสิกา  อุฏฺฺ�ิาย  สมุฏฺฺ�ิาย  นานปฺปการื่านิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กติฺวา  สามิกเมว  ปฏฺฺเ�ิสิ,   

สา  อิทานิ  มติา,  กห่ํ  นุ  โข้  นิพฺพติฺติาติิ ฯ  

 เติ  (ภิิกฺขู้)  ภิติฺติกิจฺฺจฺํ  กติฺวา  วิห่ารื่ํ  คนฺติฺวา  สติฺถุารื่ํ  วนฺทิติฺวา  ปุจฺฺฉึสุ  “ภินฺเติ  ปติิปูชิิกา  

นาม  อุปาสิกา  อุฏฺฺ�ิาย  สมุฏฺฺ�ิาย  นานปฺปการื่านิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กติฺวา  สามิกํ  เอว  ปฏฺฺเ�ิสิ,  สา   

(ปติิปูชิิกา)  อิทานิ  มติา,  (สา  ปติิปูชิิกา)  กห่ํ  (ฅาเน)  นุ  โข้  นิพฺพติฺติาติิ ฯ



๔. เรื่่�องนางปติิปูชิิกาวรรค] 313

 เติ  (ภิกฺขํู) อ.ภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  กติฺวา กรื่ะทําแล่้ว  ภติฺติกิจฺฺจฺํ ซึ�งกิจฺด้วยภิัติรื่  คนฺติฺวา  

ไปแล่้ว  วิหารํ สู่วิห่ารื่  วนฺทิติฺวา ถุวายบังคมแล่้ว  สติฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  ปุจฺฺฉึสุ 

ทูล่ถุามแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภนฺเติ ข้้าแติ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญิ  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  ปติิปูชิิกา  

นาม ชิ่�อว่าปติิปูชิิกา  อุฏฺฅาย ลุ่กข้ึ้นแล่้ว  สมุฏฺฅาย ลุ่กข้ึ้นพรื่้อมแล่้ว  กติฺวา กรื่ะทํา

แล่้ว  ปุญฺฺฃานิ ซึ�งบุญิ ท.  นานปฺปการานิ อันมีปรื่ะการื่ติ่างๆ  ปฏฺเฅสิ ปรื่ารื่ถุนา

แล่้ว  สามิกํ  เอว ซึ�งสามีนั�นเทียว,  สา  (ปติิปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  มติา ติาย

แล่้ว  อิทานิ ในกาล่นี้,  (สา  ปติิปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  นิพฺพติฺติา บังเกิดแล่้ว  

กหํ  (ฅาเน)  นุ  โขํ ในที�ไห่นห่นอแล่”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 ภิิกษุเห่ล่่านั้นทําภิัติกิจฺแล่้ว ก็ไปสู่วิห่ารื่ ถุวายบังคมพรื่ะศาสดา ทูล่ถุามว่า “ข้้าแติ่

พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญิ อุบาสิกาชิ่�อว่าปติิปูชิิกา ผลุ่ดลุ่กผลุ่ดนั�ง ทําบุญิทั้งห่ล่ายนานัปปการื่ 

ปรื่ารื่ถุนาสามีเท่านั้น, นางติายแล่้วในบัดนี้, นางบังเกิด ณ ที�ไห่นห่นอแล่”

 เติ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้ๆ สุทธกัติติาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ภิติฺติกิจฺฺจฺํ  

อวุติติกัมมะใน กติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺติฺวา  วิห่ารื่ํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิติฺวา  สติฺถุารื่ํ อวุติติกัมมะใน วนฺทิติฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉึสุ  “ภินฺเติ อาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญิญิาโชิติกะเข้้ากับ ปติิปูชิิกาๆ สัญิญิา- 

วิเสสนะข้อง อุปาสิกาๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺฺเฅสิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อุฏฺฺฅาย  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สมุฏฺฺฅายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กติฺวา  นานปฺปการื่านิ วิเสสนะข้อง 

ปุ�ฺฺฃานิๆ อวุติติกัมมะใน กติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺฺเฅสิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้า

กับ สามิกํๆ อวุติติกัมมะใน ปฏฺฺเฅสิ,  สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน มติาๆ 

กิติบทกัติติุวาจฺก  อิทานิ กาล่สัติติมีใน มติา,  สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน 

นิพฺพติฺติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน นิพฺพติฺติา  นุศัพท์ 

ปุจฺฉนัติถุะ  โข้ศัพท์ วจฺนาล่ังการื่ะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ  

 ................................................................................................................................

๓๙. “อติฺติโน  สามิกสฺเสว  สนฺติิเก  ภิิกฺข้เวติิ ฯ

 (สติฺถุา)  “(สา  ปติิปูชิิกา)  อติฺติโน  สามิกสฺส  เอว  สนฺติิเก  (นิพฺพติฺติา)  ภิิกฺข้เวติิ  (อาห่) ฯ

 (สติฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ติรื่ัสแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภิกฺขํเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  (สา  ปติิ- 
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ปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  (นิพฺพติฺติา) บังเกิดแล่้ว  สนฺติิเก ในสํานัก  สามิกสฺส  

เอว ข้องสามี  อติฺติโน ข้องตินนั�นเทียว”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดาติรื่ัสว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย นางปติิปูชิิกา บังเกิดในสํานักข้องสามีข้องตินนั�น

แห่ล่ะ”

 สติฺถุา สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนะ  สา วิเสสนะ

ข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน นิพฺพติฺติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  อติฺติโน สามีสัมพันธะใน  

สามิกสฺส  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ สามิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะ 

ใน นิพฺพติฺติา”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๐. “นติฺถุิ  ภินฺเติ  สามิกสฺส  สนฺติิเกติิ ฯ  

 (เติ  ภิิกฺขู้)  “(สา  ปติิปูชิิกา)  นติฺถุิ  ภินฺเติ  สามิกสฺส  สนฺติิเกติิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เติ  ภิกฺขํู) อ.ภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  (อาหํสุ) กรื่าบทูล่แล่้ว  อิติิ ว่า  “ภนฺเติ ข้้าแติ่พรื่ะองค์ 

ผู้เจฺรื่ิญิ  (สา  ปติิปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  นติฺถุิ ย่อมไม่มี  สนฺติิเก ในสํานัก   

สามิกสฺส ข้องสามี”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 ภิิกษุเห่ล่่านั้น กรื่าบทูล่ว่า “ข้้าแติ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญิ นางปติิปูชิิกานั้น ย่อมไม่มีในสํานัก

ข้องสามี”

 เติ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้ๆ สุทธกัติติาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภินฺเติ อาล่ปนะ  

สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน นติฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัติติุวาจฺก  สามิกสฺส  

สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นติฺถุิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๑. “น  สา  ภิิกฺข้เว  เอติํ  สามิกํ  ปฏฺฺเ�ิสิ,  ติาวติึสภิวเน  ติสฺสา  มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺโติ  นาม   

สามิโก,  สา  ติสฺส  ปุปฺผปิล่นฺธนฏฺฺ�ิานโติ  จฺวิติฺวา  ปุน  คนฺติฺวา  ติสฺเสว  สนฺติิเก  

นิพฺพติฺติาติิ ฯ  

 (สติฺถุา)  “น  สา  (ปติิปูชิิกา)  ภิิกฺข้เว  เอติํ  สามิกํ  ปฏฺฺเ�ิสิ,  ติาวติึสภิวเน  ติสฺสา  (ปติิปูชิิกาย)  

มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺโติ  นาม  สามิโก  (โห่ติิ),  สา  (ปติิปูชิิกา)  ติสฺส  (มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส)  ปุปฺผ-
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ปิล่นฺธนฏฺฺ�ิานโติ  จฺวิติฺวา  ปุน  คนฺติฺวา  ติสฺส  เอว  (มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺส)  สนฺติิเก  นิพฺพติฺติาติิ  

(อาห่) ฯ

 (สติฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ติรื่ัสแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภิกฺขํเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  สา  (ปติิปูชิิกา)  

อ.นางปติิปูชิิกานั้น  ปฏฺเฅสิ ปรื่ารื่ถุนาแล่้ว  เอติํ  สามิกํ ซึ�งสามีนั�น  น ห่ามิได้,   

มาลาภาริเทวปุติฺโติ  นาม อ.เทพบุติรื่ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ี  ติาวติึสภวเน ในภิพชิ่�อว่า

ดาวดึงส์  สามิโก เป็นสามี  ติสฺสา  (ปูติิปูชิิกาย) ข้องนางปติิปูชิิกานั้น  (โหติิ) ย่อม

เป็น,  สา  (ปติิปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  จฺวิติฺวา เคล่่�อนแล่้ว  ปุปฺผปิลนฺธนฏฺฅานโติ  

จฺากที�เป็นที�ปรื่ะดับซึ�งดอกไม้  ติสฺส  (มาลาภาริเทวปุติฺติสฺส) แห่่งเทพบุติรื่ชิ่�อว่า

มาล่าภิารื่ีนั้น  คนฺติฺวา ไปแล่้ว  ปุน อีก  นิพฺพติฺติา บังเกิดแล่้ว  สนฺติิเก ในสํานัก  

ติสฺส  เอว  (มาลาภาริเทวปุติฺติสฺส) ข้องเทพบุติรื่ชิ่�อว่ามาล่าภิารื่ีนั้นนั�นเทียว”  อิติิ 

ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดาติรื่ัสว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย นางปติิปูชิิกานั้น ปรื่ารื่ถุนาสามีนั�น ห่ามิได้, มาล่า-

ภิารื่ีเทพบุติรื่ ในภิพดาวดึงส์ เป็นสามีข้องนาง, นางเคล่่�อนจฺากที�เป็นที�ปรื่ะดับดอกไม้ 

แห่่งมาล่าภิารื่ีเทพบุติรื่นั้น ไปบังเกิดอีก ในสํานักข้องมาล่าภิารื่ีเทพบุติรื่นั�นแห่ล่ะ”

 สติฺถุา สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนะ  สา วิเสสนะ

ข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน ปฏฺฺเฅสิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัติถุะ   

เอติํ วิเสสนะข้อง สามิกํๆ อวุติติกัมมะใน ปฏฺฺเฅสิ,  นามศัพท์ สัญิญิาโชิติกะเข้้ากับ  

มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺโติๆ สุทธกัติติาใน โห่ติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  ติาวติึสภิวเน  

วิสยาธารื่ะใน มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺโติ  ติสฺสา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกายๆ สามีสัมพันธะใน 

สามิโกๆ วิกติิกัติติาใน โห่ติิ,  สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน นิพฺพติฺติาๆ  

กิติบทกัติติุวาจฺก  ติสฺส วิเสสนะข้อง มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺสสๆ สามีสัมพันธะใน  

ปุปฺผปิล่นฺธนฏฺฺฅานโติๆ อปาทานใน จฺวิติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺติฺวา  ปุน กิรื่ิยา- 

วิเสสนะใน คนฺติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพติฺติา  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ติสฺสๆ  

วิเสสนะข้อง มาล่าภิารื่ิเทวปุติฺติสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติิเกๆ วิสยาธารื่ะใน  

นิพฺพติฺติา”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๔๒. “เอวํ  กิรื่  ภินฺเติติิ ฯ  

 (เติ  ภิิกฺขู้)  “เอวํ  กิรื่  ภินฺเติติิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เติ  ภิกฺขํู) อ.ภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  (อาหํสุ) กรื่าบทูล่แล่้ว  อิติิ ว่า  “ภนฺเติ ข้้าแติ่พรื่ะองค์

ผู้เจฺรื่ิญิ  กิร ได้ยินว่า  เอวํ อ.อย่างนั้นห่รื่่อ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 ภิิกษุเห่ล่่านั้นกรื่าบทูล่แล่้วว่า “ได้ยินว่า อย่างนั้นห่รื่่อ พรื่ะเจฺ้าข้้า”

 เติ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้ๆ สุทธกัติติาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภินฺเติ อาล่ปนะ  

กิรื่ศัพท์ อนุสสวนัติถุะ  เอวํ ล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๓. “อาม  ภิิกฺข้เวติิ ฯ

 (สติฺถุา)  “อาม  ภิิกฺข้เว  (เอวํ)”  อิติิ  (อาห่) ฯ

 (สติฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ติรื่ัสแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภิกฺขํเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  อาม เออ  

(เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติิ ดังนี้้ ฯ

 พรื่ะศาสดาติรื่ัสว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย ใชิ่”

 สติฺถุา สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนะ  อาม  

สัมปฏฺิจฺฉนัติถุะ  เอวํ สัจฺจฺวาจฺกล่ิงคัติถุะ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๔. “อโห่  ปรื่ิติฺติํ  ภินฺเติ  สติฺติานํ  ชิีวิติํ,  ปาโติว  อมฺเห่  ปรื่ิวิสิติฺวา  สายํ  อุปฺปนฺนพฺยาธินา   

มติาติิ ฯ

 (เติ  ภิิกฺขู้)  “อโห่  ปรื่ิติฺติํ  ภินฺเติ  สติฺติานํ  ชิีวิติํ,  (สา  ปติิปูชิิกา)  ปาโติ ว  อมฺเห่  ปรื่ิวิสิติฺวา  สายํ  

อุปฺปนฺนพฺยาธินา  มติาติิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เติ  ภิกฺขํู) อ.ภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  (อาหํสุ) กรื่าบทูล่แล่้ว  อิติิ ว่า  “ภนฺเติ ข้้าแติ่พรื่ะองค์

ผู้เจฺรื่ิญิ  อโห โอ  ชิีวิติํ อ.ชิีวิติ  สติฺติานํ ข้องสัติว์ ท.  ปริติฺติํ นิดห่น่อย,  (สา  ปติิ- 

ปูชิิกา) อ.นางปติิปูชิิกานั้น  ปริวิสิติฺวา อังคาสแล่้ว  อมฺเห ซึ�งข้้าพรื่ะองค์ ท.  ปาโติ ว 

ในเวล่าเชิ้าเทียว  มติา ติายแล่้ว  อุปฺปนฺนพฺยาธินา เพรื่าะพยาธิอันเกิดข้ึ้นแล่้ว  สายํ 
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ในเวล่าเย็น”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 ภิิกษุเห่ล่่านั้น กรื่าบทูล่ว่า “ข้้าแติ่พรื่ะองค์ผู้เจฺรื่ิญิ โอ ชิีวิติข้องเห่ล่่าสัติว์ นิดห่น่อย, 

นางปติิปูชิิกานั้น อังคาสพวกข้้าพรื่ะองค์ในเวล่าเชิ้าติรืู่่ ติายเพรื่าะโรื่คที�เกิดข้ึ้นในเวล่า

เย็น”

 เติ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขู้ๆ สุทธกัติติาใน อาห่ํสุๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภินฺเติ อาล่ปนะ  

อโห่ สังเวคัติถุะ  ปรื่ิติฺติํ วิเสสนะข้อง ชิีวิติํ  สติฺติานํ สามีสัมพันธะใน ชิีวิติํๆ ล่ิงคัติถุะ,  

สา วิเสสนะข้อง ปติิปูชิิกาๆ สุทธกัติติาใน มติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธารื่ณะ 

เข้้ากับ ปาโติๆ กาล่สัติติมีใน ปรื่ิวิสิติฺวา  อมฺเห่ อวุติติกัมมะใน ปรื่ิวิสิติฺวาๆ ปุพพกาล่- 

กรื่ิยาใน มติา  สายํ กาล่สัติติมีใน มติา  อุปฺปนฺนพฺยาธินา เห่ติุใน มติา”  อิติิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๕. สติฺถุา  “อาม  ภิิกฺข้เว  ปรื่ิติฺติํ  สติฺติานํ  ชิีวิติํ  นาม,  เติเนวิเม  สติฺเติ  วติฺถุุกาเมห่ิ  เจฺว   

กิเล่สกาเมห่ิ  จฺ  อติิติฺเติ  เอว  อนฺติโก  อติฺติโน  วเส  วติฺเติติฺวา  กนฺทนฺเติ  ปรื่ิเทวนฺเติ  

คเห่ติฺวา  คจฺฺฉติีติิ  วติฺวา  อิมํ  คาถุมาห่

  “ปุปฺผานิ  เหว  ปจฺินนฺติํ  พฺยาสติฺติมนสํ  นรํ

  อติิติฺติํเยว  กาเมสุ    อนฺติโก  กุรุเติ  วสนฺติิ ฯ

 สติฺถุา  “อาม  ภิิกฺข้เว  ปรื่ิติฺติํ  สติฺติานํ  ชิีวิติํ  นาม,  เติน  เอว  อิเม  สติฺเติ  วติฺถุุกาเมห่ิ  เจฺว   

กิเล่สกาเมห่ิ  จฺ  อติิติฺเติ  เอว  อนฺติโก  อติฺติโน  วเส  วติฺเติติฺวา  กนฺทนฺเติ  ปรื่ิเทวนฺเติ   

(สติฺเติ)  คเห่ติฺวา  คจฺฺฉติีติิ  วติฺวา  อิมํ  คาถุํ  อาห่

  “ปุปฺผานิ  หิ  เอว  ปจฺินนฺติํ พฺยาสติฺติมนสํ  นรํ

  อติิติฺติํ  เอว  กาเมสุ               อนฺติโก  กุรุเติ  วสนฺติิ ฯ

 สติฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วติฺวา ติรื่ัสแล่้ว  อิติิ ว่า  “ภิกฺขํเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  อาม เออ   

ชิีวิติํ  นาม ชิ่�อ อ.ชิีวิติ  สติฺติานํ ข้องสัติว์ ท.  ปริติฺติํ นิดห่น่อย,  เติน  เอว เพรื่าะเห่ติุ

นั้นนั�นเทียว  อนฺติโก อ.มัจฺจฺุผู้กรื่ะทําซึ�งที�สุด  อิเม  สติฺเติ ยังสัติว์ ท. เห่ล่่านี้  อติิติฺเติ  

เอว ผู้ไม่อิ�มแล่้วนั�นเทียว  วติฺถุุกาเมหิ  เจฺว ด้วยวัติถุุกาม ท. ด้วยนั�นเทียว  กิเลส- 

กาเมหิ  จฺ ด้วยกิเล่สกาม ท. ด้วย  วติฺเติติฺวา ให่้เป็นไปแล่้ว  วเส ในอํานาจฺ  อติฺติ
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โน ข้องติน  คเหติฺวา พาเอาแล่้ว  (สติฺเติ) ซึ�งสัติว์ ท.  กนฺทนฺเติ ผู้ครื่ํ�าครื่วญิอยู่   

ปริเทวนฺเติ ผู้รื่ํ�าไรื่อยู่  คจฺฺฉติิ ย่อมไป”  อิติิ ดังนี้  อาห ติรื่ัสแล่้ว  อิมํ  คาถุํ  

ซึ�งพรื่ะคาถุานี้  อิติิ ว่า

“อนฺติโก อ.มัจฺจฺุผู้กรื่ะทําซึ�งที�สุด  กุรุเติ ย่อมกรื่ะทํา  นรํ ซึ�ง

นรื่ชิน  ปจฺินนฺติํ ผู้เล่่อกเก็บอยู่  ปุปฺผานิ หิ  เอว ซึ�งดอกไม้ ท. 

นั�นเทียวแล่  พฺยาสติฺติมนสํ ผู้มีใจฺข้้องแล่้วโดยอาการื่มีอย่าง

ติ่างๆ  อติิติฺติํ  เอว ผู้ไม่อิ�มแล่้วนั�นเทียว  กาเมสุ ในกาม ท.  

วสํ สู่อํานาจฺ”  อิติิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดาติรื่ัสว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย ใชิ่ ธรื่รื่มดาว่าชิีวิติข้องเห่ล่่าสัติว์นิดห่น่อย, เพรื่าะ

ฉะนั้นแล่ มัจฺจฺุรื่าชิผู้ทําที�สุดทําสัติว์เห่ล่่านี้ ผู้ไม่อิ�มด้วยวัติถุุกามแล่ะกิเล่สกาม ให่้เป็น

ไปในอํานาจฺข้องติน แล่้วพาเอาเห่ล่่าสัติว์ผู้ครื่ํ�าครื่วญิอยู่ ผู้รื่ํ�าไรื่อยู่ ย่อมไป” ดังนี้แล่้ว 

จฺึงติรื่ัสพรื่ะคาถุานี้ว่า

“มัจฺจฺุรื่าชิผู้ทําที�สุด ย่อมทํานรื่ชินผู้เล่่่อกเก็บดอกไม้ทั้งห่ล่าย

นั�นแห่ล่ะ ผู้มีใจฺข้้องโดยอาการื่มีอย่างติ่างๆ ผู้ไม่อิ�มในกามทั้ง

ห่ล่ายแล่ สู่อํานาจฺ”

   สติฺถุา สุทธกัติติาใน อาห่ๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนะ  อาม สัมปฏฺิจฺ-

ฉนัติถุะ  ปรื่ิติฺติํ วิเสสนะข้อง ชิีวิติํ  สติฺติานํ สามีสัมพันธะใน ชิีวิติํ  นามศัพท์ สัญิญิา-

โชิติกะเข้้ากับ ชิีวิติํๆ ล่ิงคัติถุะ,  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ เตินๆ เห่ติวัติถุะ  อนฺติโก  

สุทธกัติติาใน คจฺฺฉติิๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  อิเม วิเสสนะข้อง สติฺเติๆ การื่ิติกัมมะ 

ใน วติฺเติติฺวา  วติฺถุุกาเมห่ิ ก็ดี  กิเล่สกาเมห่ิ ก็ดี กรื่ณะใน อติิติฺเติ  เอวศัพท์  

อวธารื่ณะเข้้ากับ จฺๆ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัติถุะเข้้ากับ วติฺถุุกาเมห่ิ แล่ะ กิเล่สกาเมห่ิ   

เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อติิติฺเติๆ วิเสสนะข้อง สติฺเติ  อติฺติโน สามีสัมพันธะ

ใน วเสๆ วิสยาธารื่ะใน วติฺเติติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ติฺวา  กนฺทนฺเติ ก็ดี   

ปรื่ิเทวนฺเติ ก็ดี วิเสสนะข้อง สติฺเติๆ อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

คจฺฺฉติิ”  อิติิศัพท์ อาการื่ะใน วติฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  อิมํ วิเสสนะข้อง คาถุํๆ 

อวุติติกัมมะใน อาห่

“อนฺติโก สุทธกัติติาใน กุรืุ่เติๆ อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  เอวศัพท์ 
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อวธารื่ณะเข้้ากับ ปุปฺผานิๆ อวุติติกัมมะใน ปจฺินนฺติํ  ห่ิศัพท์ 

ปทปูรื่ณะ  ปจฺินนฺติํ ก็ดี  พฺยาสติฺติมนสํ ก็ดี  อติิติฺติํ ก็ดี วิเสสนะ

ข้อง นรื่ํๆ อวุติติกัมมะใน กุรืุ่เติ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ  

อติิติฺติํ  กาเมสุ วิสยาธารื่ะใน อติิติฺติํ  วสํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

กุรืุ่เติ”  อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน อิมํ  คาถุํ ฯ  

 ................................................................................................................................

๔๖. ติติฺถุ  “ปุปฺผานิ  เหว  ปจฺินนฺตินฺติิ:  ปุปฺผารื่าเม  มาล่ากาโรื่  นานาปุปฺผานิ  วิย   

อติฺติภิาวปฺปฏฺิพทฺธานิ  เจฺว  อุปกรื่ณปฺปฏฺิพทฺธานิ  จฺ  กามคุณปุปฺผานิ  โอจฺินนฺติเมว ฯ

 ติติฺถุ  (ปเทสุ)  “ปุปฺผานิ  เหว  ปจฺินนฺตินฺติิ:  (คาถุาปาทสฺส)  “ปุปฺผารื่าเม  มาล่ากาโรื่  นานา- 

ปุปฺผานิ  (โอจฺินนฺโติ)  วิย  อติฺติภิาวปฺปฏฺิพทฺธานิ  เจฺว  อุปกรื่ณปฺปฏฺิพทฺธานิ  จฺ  กามคุณปุปฺผานิ  

โอจฺินนฺติํ  เอว”  (อิติิ  อติฺโถุ) ฯ

 (อติฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  อิติิ ว่า  “โอจฺินนฺติํ  เอว ผู้เล่่อกเก็บอยู่  กามคุณปุปฺผานิ ซึ�งดอกไม้

ค่อกามคุณ ท.  อติฺติภาวปฺปฏิพทฺธานิ  เจฺว อันเน่�องเฉพาะแล่้วด้วยอัติภิาพด้วยนั�น

เทียว  อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ  จฺ อันเน่�องเฉพาะแล่้วด้วยอุปกรื่ณ์ด้วย  มาลากาโร  วิย 

รื่าวกะ อ.นายมาล่าการื่  (โอจฺินนฺโติ) เล่่อกเก็บอยู่  นานาปุปฺผานิ ซึ�งดอกไม้ติ่างๆ ท.  

ปุปฺผาราเม ในสวนแห่่งดอกไม้”  (อิติิ) ดังนี้  ติติฺถุ  (ปเทสุ)  ปุปฺผานิ  เหว  ปจฺินนฺตินฺติิ  

แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่านั้นห่นา -บาทแห่่งพรื่ะคาถุา ว่า “ปุปฺผานิ  เห่ว  ปจฺินนฺติํ” ดังนี้ ฯ

 บรื่รื่ดาบทเห่ล่่านั้น บาทคาถุาว่า “ปุปฺผานิ  เหว  ปจฺินนฺติํ” ความว่า ผู้เล่่อกเก็บ

ดอกไม้ค่อกามคุณทั้งห่ล่าย ที�เน่�องกับอัติภิาพแล่ะเน่�องกับอุปกรื่ณ์ ดุจฺนายมาล่าการื่

เล่่อกเก็บดอกไม้ติ่างๆ ในสวนดอกไม้ ฉะนั้นนั�นแห่ล่ะ

 ติติฺถุ วิเสสนะข้อง ปเทสุๆ นิทธารื่ณะใน คาถุาปาทสฺส  “ปุปฺผานิ  เห่ว  ปจฺินนฺติํ”  

สรืู่ปะใน อิติิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อติฺโถุ   

“ปุปฺผารื่าเม วิสยาธารื่ะใน โอจฺินนฺโติๆ วิเสสนะข้อง มาล่ากาโรื่ๆ อุปมาล่ิงคัติถุะ   

นานาปุปฺผานิ อวุติติกัมมะใน โอจฺินนฺโติ  วิยศัพท์ อุปมาโชิติกะเข้้ากับ ปุปฺผารื่าเม  

มาล่ากาโรื่  นานาปุปฺผานิ  โอจฺินนฺโติ,  อติฺติภิาวปฺปฏฺิพทฺธานิ ก็ดี  อุปกรื่ณปฺปฏฺิพทฺธานิ  

ก็ดี วิเสสนะข้อง กามคุณปุปฺผานิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ จฺๆ สองศัพท์ ปท-

สมุจฺจฺยัติถุะเข้้ากับ อติฺภิาวปฺปฏฺิพทฺธานิ แล่ะ อุปกรื่ณปฺปฏฺิพทฺธานิ  กามคุณปุปฺผานิ 
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อวุติติกัมมะใน โอจฺินนฺติํ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ โอจฺินนฺติํๆ วิเสสนะข้อง นรื่ํ”   

อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน อติฺโถุๆ ล่ิงคัติถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๗. พฺยาสติฺติมนสํ  นรนฺติิ:  อสมฺปติฺเติสุ  ปติฺถุนาวเสน  สมฺปติฺเติสุ  เคธวเสน  วิวิเธนากาเรื่น  

อาสติฺติจฺิติฺติํ ฯ

 “พฺยาสติฺติมนสํ  นรนฺติิ:  (คาถุาปาทสฺส)  “อสมฺปติฺเติสุ  (อารื่มฺมเณสุ)   ปติฺถุนาวเสน  สมฺปติฺเติสุ  

(อารื่มฺมเณสุ)  เคธวเสน  วิวิเธน  อากาเรื่น  อาสติฺติจฺิติฺติํ”  (อิติิ  อติฺโถุ) ฯ

 (อติฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อิติิ) วา่  “อาสติฺติจฺิติฺติํ ผู้มีจฺิติอันซ่านไปแล่้ว  อากาเรน โดยอาการื่  

วิวิเธน อันมีอย่างติ่างๆ  (อารมฺมเณสุ) ในอารื่มณ์ ท.  อสมฺปติฺเติสุ อันไม่ถุึงพรื่้อม

แล่้ว  ปติฺถุนาวเสน ด้วยสามารื่ถุแห่่งความปรื่ารื่ถุนา  (อารมฺมเณสุ) ในอารื่มณ์ ท.  

สมฺปติฺเติสุ อันถุึงพรื่้อมแล่้ว  เคธวเสน ด้วยสามารื่ถุแห่่งความยินดี”  (อิติิ) ดังนี้   

(คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพรื่ะคาถุา  “พฺยาสติฺติมนสํ  นรนฺติิ ว่า “พฺยาสติฺติมนสํ  

นรื่ํ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถุาว่า “พฺยาสติฺติมนสํ  นรํ” ความว่า ผู้มีจฺิติอันซ่านไปโดยอาการื่อันมีอย่าง

ติ่างๆ ในอารื่มณ์ทั้งห่ล่ายที�ยังไม่ถุึง ด้วยสามารื่ถุความปรื่ารื่ถุนา ในอารื่มณ์ที�ถุึงแล่้ว 

ด้วยสามารื่ถุความยินดี

 “พฺยาสติฺติมนสํ  นรื่ํ” สรืู่ปะใน อิติิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อติฺโถุ  “อสมฺปติฺเติสุ วิเสสนะข้อง อารื่มฺมเณสุๆ วิสยาธารื่ะใน อาสติฺติจฺิติฺติํ  ปติฺถุนา-

วเสน ติติิยาวิเสสนะใน อาสติฺติจฺิติฺติํ  สมฺปติฺเติสุ วิเสสนะข้อง อารื่มฺมเณสุๆ วิสยาธารื่ะ 

ใน อาสติฺติจฺิติฺติํ  เคธวเสน ติติิยาวิเสสนะใน อาสติฺติจฺิติฺติํ  วิวิเธน วิเสสนะข้อง  

อากาเรื่นๆ ติติิยาวิเสสนะใน อาสติฺติจฺิติฺติํๆ วิเสสนะข้อง นรื่ํ”  อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน  

อติฺโถุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๘. อติิติฺติํเยว  กาเมสูติิ:  วติฺถุุกามกิเล่สกาเมสุ  ปรื่ิเยสเนนปิ  ปฏฺิล่าเภินปิ  ปรื่ิโภิเคนปิ   

นิธาเนนปิ  อติิติฺติํ  เอว  สมานํ ฯ

 “อติิติฺติํเยว  กาเมสูติิ:  (คาถุาปาทสฺส)  “วติฺถุุกามกิเล่สกาเมสุ   ปรื่ิเยสเนนปิ  ปฏฺิล่าเภินปิ   
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ปรื่ิโภิเคนปิ  นิธาเนนปิ  อติิติฺติํ  เอว  สมานํ”  (อิติิ  อติฺโถุ) ฯ

 (อติฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อิติิ) ว่า  “อติิติฺติํ  เอว เป็นผู้ไม่อิ�มแล่้วนั�นเทียว  วติฺถุุกามกิเลสกาเมสุ  

ในวัติถุุกามแล่ะกิเล่สกาม ท.  ปริเยสเนนปิ ด้วยการื่แสวงห่าบ้าง  ปฏิลาเภนปิ ด้วย

การื่ได้เฉพาะบ้าง  ปริโภเคนปิ ด้วยการื่ใชิ้สอยบ้าง  นิธาเนนปิ ด้วยการื่เก็บไว้บ้าง  

สมานํ มีอยู่”  (อิติิ) ดังนี้  (คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพรื่ะคาถุา  “อติิติฺติํเยว   

กาเมสูติิ ว่า “อติิติฺติํเอว  กาเมสุ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถุาว่า “อติิติฺติํเยว  กาเมสุ” ความว่า เป็นผู้ไม่อิ�มนั�นแห่ล่ะ ในวัติถุุกามแล่ะ

กิเล่สกาม ด้วยการื่แสวงห่าบ้าง ด้วยการื่ได้บ้าง ด้วยการื่ใชิ้สอยบ้าง ด้วยการื่เก็บไว้

บ้าง

 “อติิติฺติํเยว  กาเมสุ” สรืู่ปะใน อิติิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อติฺโถุ  “วติฺถุุกามกิเล่สกาเมสุ วิสยาธารื่ะใน อติิติฺติํ  อปิ สี�ศัพท์ อเปกข้ัติถุะเข้้ากับ  

ปรื่ิเยสเนน  ปฏฺิล่าเภิน  ปรื่ิโภิเคน แล่ะ นิธาเนน  ปรื่ิเยสเนน ก็ดี  ปฏฺิล่าเภิน ก็ดี   

ปรื่ิโภิเคน ก็ดี  นิธาเนน ก็ดี กรื่ณะใน อติิติฺติํ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อติิติฺติํๆ  

วิกติิกัติติาใน สมานํๆ อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง นรื่ํ”  อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน อติฺโถุๆ ล่ิงคัติถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๙. อนฺติโก  กุรุเติ  วสนฺติิ  มรื่ณสงฺข้าโติ  อนฺติโก  กนฺทนฺติํ  ปรื่ิเทวนฺติํ  คเห่ติฺวา  คจฺฺฉนฺโติ   

อติฺติโน  วสํ  ปาเปติีติิ  อติฺโถุ ฯ

 “อนฺติโก  กุรุเติ  วสนฺติิ  (คาถุาปาทสฺส)  “มรื่ณสงฺข้าโติ  อนฺติโก  กนฺทนฺติํ  ปรื่ิเทวนฺติํ  (นรื่ํ)   

คเห่ติฺวา  คจฺฺฉนฺโติ  (ติํ  นรื่ํ)  อติฺติโน  วสํ  ปาเปติีติิ  อติฺโถุ ฯ

 อติฺโถุ อ.อรื่รื่ถุ  อิติิ ว่า  “อนฺติโก มารื่ผู้กรื่ะทําซึ�งที�สุด  มรณสงฺขําโติ อันบัณฑฺิติ 

กล่่าวแล่้วว่าความติาย  คเหติฺวา พาเอาแล่้ว  (นรํ) ซึ�งนรื่ชิน  กนฺทนฺติํ ผู้ครื่ํ�าครื่วญิ

อยู่  ปริเทวนฺติํ ผู้รื่ํ�าไรื่อยู่  คจฺฺฉนฺโติ ไปอยู่  (ติํ  นรํ) ยังนรื่ชินนั้น  ปาเปติิ ย่อมให่้ถุึง  

วสํ ซึ�งอํานาจฺ  อติฺติโน ข้องติน”  อิติิ ดังนี้  (คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพรื่ะคาถุา  

“อนฺติโก  กุรุเติ  วสนฺติิ ว่า  “อนฺติโก  กุรืุ่เติ  วสํ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถุาว่า “อนฺติโก  กุรุเติ  วสํ” ความว่า มัจฺจฺุรื่าชิผู้ทําที�สุดกล่่าวค่อความติาย  

พาเอานรื่ชินผู้ครื่ํ�าครื่วญิ รื่ํ�าไรื่อยู่ไป ทํานรื่ชินนั้น ให่้ถุึงอํานาจฺข้องติน
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 “อนฺติโก  กุรืุ่เติ  วสํ” สรืู่ปะใน อิติิๆ ศัพท์ สรืู่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อติฺโถุ  “มรื่ณสงฺข้าโติ วิเสสนะข้อง  อนฺติโก ๆ เห่ติุกัติติาใน ปาเปติิๆ อาข้ยาติบทเห่ติุ

กัติติุวาจฺก  กนฺทนฺติํ ก็ดี  ปรื่ิเทวนฺติํ ก็ดี วิเสสนะข้อง นรื่ํๆ อวุติติกัมมะใน คเห่ติฺวาๆ  

สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโติๆ อัพภิันติรื่กิรื่ิยาข้อง อนฺติโก  ติํ วิเสสนะข้อง นรื่ํๆ  

การื่ิติกัมมะใน ปาเปติิ  อติฺติโน สามีสัมพันธะใน วสํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปติิ”   

อิติิศัพท์ สรืู่ปะใน อติฺโถุๆ ล่ิงคัติถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๐. เทสนาวสาเน  พหู่  โสติาปติฺติิผล่าทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู่  (ชินา)  โสติาปติฺติิผล่าทีนิ  (อรื่ิยผล่านิ)  ปาปุณึสุ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา  (ชินา) อ.ชิน ท.  พหู มาก   

ปาปุณึสุ บรื่รื่ลุ่แล่้ว  (อริยผลานิ) ซึ�งอรื่ิยผล่ ท.  โสติาปติฺติิผลาทีนิ มีโสดาปัติติิผล่

เป็นติ้น ฯ

 เวล่าจฺบพรื่ะเทศนา พวกชินเป็นจฺํานวนมากบรื่รื่ลุ่อรื่ิยผล่มีโสดาปัติติิผล่เป็นติ้น

 เทสนาวสาเน กาล่สัติติมีใน ปาปุณึสุ  พหู่ วิเสสนะข้อง ชินาๆ สุทธกัติติาใน ปาปุณึสุๆ  

อาข้ยาติบทกัติติุวาจฺก  โสติาปติฺติิผล่าทีนิ วิเสสนะข้อง อรื่ิยผล่านิๆ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน ปาปุณึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๑. เทสนา  มห่าชินสฺส  สาติฺถุิกา  ชิาติาติิ ฯ

 เทสนา อ.พรื่ะเทศนา  สาติฺถุิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจฺาอันมีปรื่ะโยชิน์  ชิาติา 

เกิดแล่้ว  มหาชินสฺส แก่มห่าชิน  อิติิ ดังนี้แล่ ฯ

 พรื่ะเทศนา เกิดเป็นเทศนามีปรื่ะโยชิน์แก่มห่าชิน ดังนี้แล่

 เทสนา สุทธกัติติาใน ชิาติาๆ กิติบทกัติติุวาจฺก  มห่าชินสฺส สัมปทานใน ชิาติา  สาติฺถุิกา  

วิกติิกัติติาใน ชิาติา  อิิติิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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ปติิปูชิิกาวติฺถุุ ฯ

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ  (นิฏฺฺ�ิติิํ) ฯ

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งห่ญิิงชิ่�อว่าปติิปูชิิกา  (นิฏฺิิติํ) จฺบแล่้ว ฯ

ปติิปูชิิกาวติฺถุุ สุทธกัติติาใน นิฏฺฺ�ิติิํๆ กิติบทกัติติุวาจฺก ฯ

จบเรื่่�องนางปตปิูชกิา
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วิเครื่าะห์์ศััพท์์กิตก์ สมาส และตัท์ธิิต

ปติปูชิกาวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปติปูชิกาย  วตฺถุ  ปติปูชิกาวตฺถุ. (ปติปูชิกา + วตฺถุ)

	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		ปติปูชิกาย	ของนางปติปูชิกา		ปติปูชิกาวตฺถุ	ชื่อว่าปติปูชิกาวตฺถุ.	(เรื่องนางปติปูชิกา)

 

อจฺฉราสหสฺสปริวุโต,  เทวปุตฺโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อจฺฉรานํ		สหสฺสํ		อจฺฉราสหสฺสํ.	(อจฺฉรา	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		อจฺฉรานํ	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสหสฺสํ	ชื่อว่าอจฺฉราสหสฺส.	(นางอัปสรหนึ่งพัน)

	 ๒.	 อจฺฉราสหสฺเสน		ปริวุโต		อจฺฉราสหสฺสปริวุโต,		เทวปุตฺโต.	(อจฺฉราสหสฺส	+	ปริวุต)	ตติยา- 

ตัปปุริสสมาส

	 	 (เทวปุตฺโต)	อ.เทพบุตร		อจฺฉราสหสฺเสน	อันพันแห่งนางอัปสร		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		อจฺฉรา-

สหสฺสปริวุโต	ชื่อว่าอจฺฉราสหสฺสปริวุต	(นางอัปสรหนึ่งพันแวดล้อมแล้ว),	ได้แก่เทพบุตร.

ปญฺจสตา,  เทวธีตโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจ		สตานิ		ปมาณํ		ยาสนฺติ		ปญฺจสตา,		เทวธีตโร.	(ปญฺจ	+	สต)

	 สตานิ	 อ.ร้อย	 ท.	 	 ปญฺจ	 	 ปมาณํ	 เป็นประมาณ		ยาสํ	 	 (เทวธีตรานํ)	 แห่งเทพธิดา	 ท.	 เหล่าใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		เทวธีตโร)	อ.เทพธิดา	ท.	เหล่านั้น		ปญฺจสตา	ชื่อว่าปญฺจสตา	(มีห้าร้อย

เป็นประมาณ,	ได้แก่เทพธิดา.

รุกฺขสาขา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 รุกฺขสฺส  สาขา  รุกฺขสาขา. (รุกฺข + สาขา) 

	 สาขา	อ.กิ่ง		รุกฺขสฺส	ของต้นไม้		รุกฺขสาขา	ชื่อว่ารุกฺขสาขา.	(กิ่งของต้นไม้,	กิ่งไม้)
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ทีปสิขา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีปสฺส		สิขา		ทีปสิขา.	(ทีป	+	สิขา)	

	 สิขา	อ.เปลว		ทีปสฺส	ของประทีป		ทีปสิขา	ชื่อว่าทีปสิขา.	(เปลวประทีป)

กุลเคหํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลสฺส		เคหํ		กุลเคหํ.	(กุล	+	เคห)

	 เคหํ	อ.เรือน		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลเคหํ	ชื่อว่ากุลเคห.	(เรือนตระกูล)

ชาตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ชาตกาโล.	(ชาต	+	กาล)

	 ชาตํ		จ	อ.เป็นที่เกิดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่เกิดแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

ชาตกาโล	ชื่อว่าชาตกาล.	(กาลเป็นที่เกิด)

ชาติสฺสรา,  อิตฺถี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 ชาตึ		สรตีติ		ชาติสฺสรา,		อิตฺถี.	(ชาติสทฺทูปปท	+	สร		จินฺตายํ	ในความคิด	+	อ	+	อา)

	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		สรติ	ย่อมระลึกได้		ชาตึ	ซึ่งชาติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถี)	อ.หญิง

นั้น		ชาติสฺสรา	ชื่อว่าชาติสฺสรา	(ผู้ระลึกชาติได้),	ได้แก่หญิง.

คนฺธมาลาทิปูชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คนฺโธ		จ		มาลา		จ		คนฺธมาลา.	(คนฺธ	+	มาลา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺธมาลา	ชื่อว่าคนฺธมาลา.	(ของหอมและ
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ระเบียบ)

	 ๒.	 คนฺธมาลา		อาทิ		เยสนฺติ		คนฺธมาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(คนฺธมาลา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ

พหุพพีหิสมาส

	 	 คนฺธมาลา	อ.ของหอมและระเบียบ	ท.		อาทิ	 เป็นต้น		 เยสํ	 	 (วตฺถูนํ)	 แห่งวัตถุ	 ท.	 เหล่าใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		คนฺธมาลาทีนิ	ชื่อว่าคนฺธมาลาทิ	(มีของ

หอมและระเบียบเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	

	 ๓.	 คนฺธมาลาทีหิ		ปูชา		คนฺธมาลาทิปูชา.	(คนฺธมาลาทิ	+	ปูชา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ปูชา	อ.การบูชา		คนฺธมาลาทีหิ		 (วตฺถูหิ)	ด้วยวัตถุ	ท.	มีของหอมและระเบียบเป็นต้น		คนฺธ- 

มาลาทิปูชา	ชื่อว่าคนฺธมาลาทิปูชา.	(การบูชาด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น)

โสฬสวสฺสกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โสฬส		วสฺสานิ		ยสฺสาติ		โสฬสวสฺสา,		อิตฺถี.	(โสฬส	+	วสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีห ิ

สมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		โสฬส	สิบหก		ยสฺสา		(อิตฺถิยา)	แห่งหญิงใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		โสฬสวสฺสา	ชื่อว่าโสฬสวสฺสา	(มี	๑๖	ปี),	ได้แก่หญิง.

	 ๒.	 โสฬสวสฺสาย		กาโล		โสฬสวสฺสกาโล.	(โสฬสวสฺสา	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	อ.กาล		โสฬสวสฺสาย		(อิตฺถิยา)	แห่งหญิง	มีกาลฝนสิบหก		โสฬสวสฺสกาโล	ชื่อว่าโสฬส-

วสฺสกาล.	(กาลมีอายุ	๑๖	ปี)

ปรกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปรสฺส		กุลํ		ปรกุลํ.	(ปร	+	กุล)

	 กุลํ	อ.ตระกูล		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรกุลํ	ชื่อว่าปรกุล.	(ตระกูลของบุคคลอื่น)
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สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ,  สลากภตฺตานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สลากภตฺตญฺจ		ปกฺขิกภตฺตญฺจ		วสฺสาวาสิกญฺจ		สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกานิ.	 (สลาก

ภตฺต	+	ปกฺขิกภตฺต	+	วสฺสาวาสิก)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 สลากภตฺตํ		จ	อ.สลากภัตรด้วย		ปกฺขิกภตฺตํ		จ	อ.ปักขิกภัตรด้วย		วสฺสาวาสิกํ		จ	อ.วัสสา- 

วาสิกภัตรด้วย	 	 สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกานิ	 ชื่อว่าสลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิก.	 (สลากภัตร	 

ปักขิกภัตร	และวัสสาวาสิกภัตร)

	 ๒.	 สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกานิ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ,		 

ภตฺตานิ.	(สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิก	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกานิ	 อ.สลากภัตร	 ปักขิกภัตร	 และวัสสาวาสิกภัตร	 ท.	 	 อาทิ	

เป็นต้น		เยสํ		(ภตฺตานํ)	แห่งภัตร	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ภตฺตานิ)	อ.ภัตร	ท.	

เหล่านั้น		สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ	ชื่อว่าสลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทิ	(มีสลากภัตร	ปักขิก-

ภัตร	และวัสสาวาสิกภัตรเป็นต้น),	ได้แก่ภัตรทั้งหลาย.	

นิพฺพตฺตนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิพฺพตฺตนสฺส		อตฺโถ		นิพฺพตฺตนตฺโถ.	(นิพฺพตฺตน	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		นิพฺพตฺตนสฺส	แก่การบังเกิด		นิพฺพตฺตนตฺโถ	ชื่อว่านิพฺพตฺตนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การ

บังเกิด)

สลากภตฺตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สลากภตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		สลากภตฺตาทีนิ,		ภตฺตานิ.	(สลากภตฺต	+	อาทิ)

	 สลากภตฺตํ	อ.สลากภัตร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ภตฺตานํ)	แห่งภัตร	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ภตฺตานิ)	อ.ภัตร	ท.	เหล่านั้น		สลากภตฺตาทีนิ	ชื่อว่าสลากภตฺตาทิ	(สลากภัตรเป็นต้น)	

ได้แก่ภัตรทั้งหลาย.
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ทาตุกามา,  มนุสฺสา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาตุํ		กาเมนฺตีติ		ทาตุกามา,		มนุสฺสา.	(ทาตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (เย		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ทาตุํ	เพื่ออันถวาย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่านั้น		ทาตุกามา	ชื่อว่าทาตุกาม	(ผู้ใคร่เพื่ออันถวาย),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(ภิกษุสงฆ์)

เอกปทวาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.			เอกํ		ปทํ		เอกปทํ.	(เอก	+	ปท)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ปทํ	อ.เท้า		เอกํ	หนึ่ง		เอกปทํ	ชื่อว่าเอกปท.	(เท้าหนึ่ง)

	 ๒.	 เอกปทสฺส		วาโร		เอกปทวาโร.	(เอกปท	+	วาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วาโร	อ.วาระ		เอกปทสฺส	แห่งเท้าหนึ่ง		เอกปทวาโร	ชื่อว่าเอกปทวาร.	(วาระแห่งเท้าหนึ่ง)

ฉปฺปญฺญาสกุสลธมฺมา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 กุสลา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		กุสลธมฺมา.	(กุสล	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กุสลา		จ	อ.อันเป็นกุศล	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเป็นกุศล	ท.	เหล่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็นธรรมด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		กุสลธมฺมา	ชื่อว่ากุสลธมฺม.	(ธรรมอันเป็นกุศล,	กุศลธรรม)

	 ๒.	 ฉปฺปญฺญาส		กุสลธมฺมา		ฉปฺปญฺญาสกุสลธมฺมา.	(ฉปฺปญฺญาส	+	กุสลธมฺม)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 กุสลธมฺมา	อ.กุศลธรรม	ท.		ฉปฺปญฺญาส	ห้าสิบหก		ฉปฺปญฺญาสกุสลธมฺมา	ชื่อว่าฉปฺปญฺญาส- 

กุสลธมฺม.	(กุศลธรรม	๕๖)
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ทสมาสจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ทส		มาสา		ทสมาสา.	(ทส	+	มาส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 มาสา	อ.เดือน	ท.		ทส	สิบ		ทสมาสา	ชื่อว่าทสมาส.	(สิบเดือน)

	 ๒.	 ทสมาสานํ		อจฺจโย		ทสมาสจฺจโย.	(ทสมาส	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		ทสมาสานํ	แห่งเดือนสิบ	ท.		ทสมาสจฺจโย	ชื่อว่าทสมาสจฺจย.	(ผ่านไป	๑๐	

เดือน)

คมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คมนกาโล.	(คมน	+	กาล)
	 คมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คมน-
กาโล	ชื่อว่าคมนกาล.	(กาลเป็นที่ไป)

ทิวสปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิวสสฺส		ปริโยสานํ		ทิวสปริโยสานํ.	(ทิวส	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		ทิวสสฺส	แห่งวัน		ทิวสปริโยสานํ	ชื่อว่าทิวสปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดแห่งวัน)	

เอตฺตโก,  กาโล

		 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอตํ		ปริมาณํ		ยสฺสาติ		เอตฺตโก,		กาโล.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณํ	อ.ปริมาณ		เอตํ	เท่านี้		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(โส		กาโล)	อ.กาลนั้น		เอตฺตโก	ชื่อว่าเอตฺตก	(มีประมาณเท่านี้),	ได้แก่กาล.	
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มาตุกุจฺฉิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 มาตุยา  กุจฺฉิ  มาตุกุจฺฉิ. (มาตุ + กุจฺฉิ)
	 กุจฺฉิ	อ.ท้อง		มาตุยา	ของมารดา		มาตุกุจฺฉิ	ชื่อว่ามาตุกุจฺฉิ.	(ท้องของมารดา)

ทานาทีนิ,  ปุญฺญานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทานํ		อาทิ		เยสนฺติ		ทานาทีนิ,		ปุญฺญานิ.	(ทาน	+	อาทิ)
	 ทานํ	อ.ทาน		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปุญฺญานํ)	แห่งบุญ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตานิ		ปุญฺญานิ)	อ.บุญ	ท.	เหล่านั้น		ทานาทีนิ	ชื่อว่าทานาทิ	(มีทานเป็นต้น),	ได้แก่บุญทั้งหลาย.

วสฺสสตมตฺตํ,  อายุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. วสฺสานํ  สตํ  วสฺสสตํ. (วสฺส + สต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตํ	อ.ร้อย		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตํ	ชื่อว่าวสฺสสต.	(ร้อยปี)
	 ๒.	 วสฺสสตํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		วสฺสสตมตฺตํ,		อายุ.	(วสฺสสต	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 วสฺสสตํ	อ.ร้อยแห่งปี		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อายุสฺส)	แห่งอายุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตํ		อายุ)	อ.อายุนั้น		วสฺสสตมตฺตํ	ชื่อว่าวสฺสสตมตฺต	 (มีหนึ่งร้อยปีเป็นประมาณ),	
ได้แก่อายุ.

สุตฺตปฺปมตฺตา,  มนุสฺสา

	 เป็นอุปมาบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุตฺตา		วิย		ปมตฺตา		อิเมติ		สุตฺตปฺปมตฺตา,		มนุสฺสา.	(สุตฺต	+	ปมตฺต)
	 อิเม		(มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่านี้		ปมตฺตา	ประมาทแล้ว		สุตฺตา		วิย	ราวกะว่าหลับแล้ว		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุตฺตปฺปมตฺตา	ชื่อว่าสุตฺตปฺปมตฺต	(ประมาทดุจหลับแล้ว),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.
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อชรามรา,  มนุสฺสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และนนิบาตบุพพบทกัมมธารย
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ชรา		อชรา.	(น	+	ชรา)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ชรา	อ.แก่		น	หามิได้		อชรา	ชื่อว่าอชร.	(ไม่แก่)
	 ๒.	 น		มรา		อมรา.	(น	+	มร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มรา	ตาย		น	หามิได้		อมรา	ชื่อว่าอมร.	(ไม่ตาย)
	 ๓.	 อชรา		จ		อมรา		จ		อชรามรา,		มนุสฺสา.	(อชร	+	อมร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 อชรา		จ	อ.ไม่แก่ด้วย		อมรา		จ	อ.ไม่ตายด้วย		อชรามรา	ชื่อว่าอชรามร	(ไม่แก่และ 
ไม่ตาย),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.

นิจฺจปฺปมตฺตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิจฺจํ		ปมตฺตา		นิจฺจปฺปมตฺตา,		มนุสฺสา.	(นิจฺจ	+	ปมตฺต)
	 (มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		ปมตฺตา	ประมาทแล้ว		นิจฺจํ	เป็นนิจ		นิจฺจปฺปมตฺตา	ชื่อว่านิจฺจปฺปมตฺต	
(ประมาทเป็นนิจ),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.

มหาสํเวโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		จ		โส		สํเวโค		จาติ		มหาสํเวโค.	(มหนฺต	+	สํเวค)
	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		สํเวโค		จ	เป็นความสังเวชด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มหาสํเวโค	ชื่อว่ามหาสํเวค.	(ความสังเวชใหญ่)

วสฺสสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสานํ  สตํ  วสฺสสตํ. (วสฺส + สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตํ	ชื่อว่าวสฺสสต.	(ร้อยปี)
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รตฺตินฺทิโว

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตฺติ		จ		ทิโว		จ		รตฺตินฺทิโว.	(รตฺติ	+	ทิว)
	 รตฺติ		จ	อ.ราตรีด้วย		ทิโว		จ	อ.กลางวันด้วย		รตฺตินฺทิโว	ชื่อว่ารตฺตินฺทิว.	(ราตรีและกลางวัน)

ทฺวาทสมาสิโก,  มาโส

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ทฺวีหิ		อธิกา		ทส		ทฺวาทส.	(ทฺวิ	+	ทส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ทส	อ.สิบ	ท.		อธิกา	อันยิ่ง		ทฺวีหิ	ด้วยสอง	ท.		ทฺวาทส	ชื่อว่าทฺวาทส.	(สิบสอง)
	 ๒.	 ทฺวาทส		มาสา		ทฺวาทสมาสา.	(ทฺวาทส	+	มาส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มาสา	อ.เดือน	ท.		ทฺวาทส	สิบสอง		ทฺวาทสมาสา	ชื่อว่าทฺวาทสมาส.	(สิบสองเดือน)
	 ๓.	 ทฺวาทสมาเสหิ		นิยุตฺโต		ทฺวาทสมาสิโก,		กาโล.	(ทฺวาทสมาส	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิ
อเนกัตถตัทธิต
	 	 (กาโล)	อ.กาล		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		ทฺวาทสมาเสหิ	ด้วยเดือนสิบสอง	ท.		ทฺวาทส- 
มาสิโก	ชื่อว่าทฺวาทสมาสิก	(ประกอบด้วยเดือนสิบสอง),	ได้แก่กาลเวลา.

วสฺสสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สหสฺสํ		วสฺสสหสฺสํ.	(วสฺส	+	สหสฺส)	
	 สหสฺสํ	อ.พัน		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสหสฺสํ	ชื่อว่าวสฺสสหสฺส.	(พันปี)

อายุปฺปมาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายุสฺส		ปมาณํ		อายุปฺปมาณํ.	(อายุ	+	ปมาณ)
	 ปมาณํ	อ.ประมาณ		อายุสฺส	แห่งอายุ		อายุปฺปมาณํ	ชื่อว่าอายุปฺปมาณ.	(ประมาณแห่งอายุ)	
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มนุสฺสคณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มนุสฺสสฺส		คณนา		มนุสฺสคณนา.	(มนุสฺส	+	คณนา)
	 คณนา	อ.การนับ		มนุสฺสสฺส	ของมนุษย์		มนุสฺสคณนา	ชื่อว่ามนุสฺสคณนา.	(การนับของมนุษย์)

วสฺสโกฏิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสานํ  โกฏิโย  วสฺสโกฏิโย. (วสฺส + โกฏิ)
	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสโกฏิโย	ชื่อว่าวสฺสโกฏิ.	(โกฏิแห่งปี)

วสฺสสตสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สตสหสฺสานิ		วสฺสสตสหสฺสานิ.	(วสฺส	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสานิ	อ.แสน	ท.		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตสหสฺสานิ	ชื่อว่าวสฺสสตสหสฺส.	(แสนปี)

อปฺปายุกา,  มนุสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺปํ		อายุ		เยสนฺติ		อปฺปายุกา,		มนุสฺสา.	(อปฺป	+	อายุ)
	 อายุ	อ.อายุ		อปฺปํ	อันน้อย		เยสํ		(มนุสฺสานํ)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		 (เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	 เหล่านั้น		อปฺปายุกา	ชื่อว่าอปฺปายุก	 (มีอายุน้อย),	 ได้แก่มนุษย์ 
ทั้งหลาย.	

อยุตฺโต,  ปมาโท

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ยุตฺโต		อยุตฺโต,		ปมาโท.	(น	+	ยุตฺต)
	 (ปมาโท)	อ.ความประมาท		ยุตฺโต	สมควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺโต	ชื่อว่าอยุตฺต	(ไม่สมควรแล้ว),	
ได้แก่ความประมาท.
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อปฺปฏิชคฺคิตา,  อาสนสาลา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปฏิชคฺคิตา		อปฺปฏิชคฺคิตา,		อาสนสาลา.	(น	+	ปฏิชคฺคิตา)
	 (อาสนสาลา)	 อ.หอฉัน	 	 ปฏิชคฺคิตา	 ถูกปฏิบัติแล้ว	 	 น	 หามิได้	 	 อปฺปฏิชคฺคิตา	 ชื่อว่า 
อปฺปฏิชคฺคิตา	(ไม่ถูกปฏิบัติแล้ว),	ได้แก่หอฉัน.

อปฺปญฺญตฺตานิ,  อาสนานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปญฺญตฺตานิ		อปฺปญฺญตฺตานิ,		อาสนานิ.	(น	+	ปญฺญตฺต)
	 (อาสนานิ)	 อ.อาสนะ	 ท.	 	 ปญฺญตฺตานิ	 ถูกปูลาดแล้ว	 	 น	 หามิได้	 	 อปฺปญฺญตฺตานิ	 ชื่อว่า
อปฺปญฺญตฺต	(ไม่ถูกปูไว้แล้ว),	ได้แก่อาสนะทั้งหลาย.

อนุปฏฺ€ปิตานิ,  ปานียานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อุปฏฺ€ปิตานิ		อนุปฏฺ€ปิตานิ,		ปานียานิ.	(น	+	อุปฏฺ€ปิต)
	 (ปานียานิ)	อ.นํ้าอันบุคคลพึงดื่ม	ท.		อุปฏฺ€ปิตานิ	ถูกเข้าไปตั้งไว้แล้ว		น	หามิได้		อนุปฏฺ€ปิตานิ	
ชื่อว่าอนุปฏฺ€ปิต	(ไม่ถูกเข้าไปตั้งไว้แล้ว),	ได้แก่นํ้าดื่มทั้งหลาย.

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สายํ		สายณฺหํ.	(สายํ	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 สายํ	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺหํ	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)
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ปุถุชฺชนภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุถุชฺชนา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		ปุถุชฺชนภิกฺขู.	(ปุถุชฺชน	+	ภิกฺขุ)
	 ปุถุชฺชนา		จ	อ.ผู้เป็นปุถุชน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นปุถุชน	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุถุชฺชนภิกฺขู	ชื่อว่าปุถุชฺชนภิกฺขุ.	(ภิกษุปุถุชน)

ธมฺมสํเวโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมสฺส		สํเวโค		ธมฺมสํเวโค.	(ธมฺม	+	สํเวค)
	 สํเวโค	อ.ความสังเวช		ธมฺมสฺส	แห่งธรรม		ธมฺมสํเวโค	ชื่อว่าธมฺมสํเวค.	(ธรรมสังเวช)

ภตฺตกิจฺจํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(ภัตรกิจ)

นานปฺปการานิ,  ปุญฺญานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปการา		เยสนฺติ		นานปฺปการานิ,		ปุญญฺานิ. (นานา + ปการ)
	 ปการา	อ.ประการ	ท.		นานา	ต่างๆ		เยสํ		(ปุญฺญานํ)	แห่งบุญ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ปุญฺญานิ)	อ.บุญ	ท.	เหล่านั้น		นานปฺปการานิ	ชื่อว่านานปฺปการ	(มีประการต่างๆ),	
ได้แก่บุญทั้งหลาย.

ปุปฺผปิลนฺธนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุปฺผานํ		ปิลนฺธนํ		ปุปฺผปิลนฺธนํ.	(ปุปฺผ	+	ปิลนฺธน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปิลนฺธนํ	อ.เป็นที่ประดับ		ปุปฺผานํ	ซึ่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผปิลนฺธนํ	ชื่อว่าปุปฺผปิลนฺธน.	(เป็นที่
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ประดับดอกไม้)
	 ๒.	 ปุปฺผปิลนฺธนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ปุปฺผปิลนฺธนฏ€ฺานํ.	(ปุปฺผปิลนฺธน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท
กัมมธารยสมาส
	 	 ปุปฺผปิลนฺธนํ		จ	อ.เป็นที่ประดับซึ่งดอกไม้ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ประดับซึ่งดอกไม้นั้น		€านํ  จ 
เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุปฺผปิลนฺธนฏ€ฺานํ	ชื่อว่าปุปฺผปิลนฺธนฏ€ฺาน.	(ที่เป็นที่ประดับดอกไม้)

อุปฺปนฺนพฺยาธิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฺปนฺโน		จ		โส		พฺยาธิ		จาติ		อุปฺปนฺนพฺยาธิ.	(อุปฺปนฺน	+	พฺยาธิ)
	 อุปฺปนฺโน		จ	อ.อันเกิดขึ้นแล้วด้วย		โส	อ.อันเกิดขึ้นแล้วนั้น		พฺยาธิ		จ	เป็นพยาธิด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อุปฺปนฺนพฺยาธิ	ชื่อว่าอุปฺปนฺนพฺยาธิ.	(พยาธิที่เกิดขึ้นแล้ว,	โรคที่เกิดขึ้นแล้ว)

อติตฺตา,  สตฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ติตฺตา		อติตฺตา,		สตฺตา.	(น	+	ติตฺต)
	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		ติตฺตา	อิ่มแล้ว		น	หามิได้		อติตฺตา	ชื่อว่าอติตฺตา	(ไม่อิ่มแล้ว),	ได้แก่สัตว์
ทั้งหลาย)

พฺยาสตฺตมนโส,  นโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺยาสตฺตํ		มนสํ		ยสฺสาติ		พฺยาสตฺตมนโส,		นโร.	(พฺยาสตฺต	+	มนส)
	 มนสํ	อ.ใจ		พฺยาสตฺตํ	อันข้องแล้วโดยอาการต่างๆ		ยสฺส		(นรสฺส)	แห่งนรชนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		นโร)	อ.นรชนนั้น		พฺยาสตฺตมนโส	ชื่อว่าพฺยาสตฺตมนส	 (ผู้มีใจอันข้องแล้วโดย
อาการต่างๆ),	ได้แก่นรชน.

อนฺตโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 อนฺตํ		กโรตีติ		อนฺตโก.	(อนฺตสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	กฺวิ)
	 (โย		มจฺจุ)	อ.มัจจุใด		กโรติ	ย่อมกระทํา		อนฺตํ	ซึ่งที่สุด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มจฺจุ)	อ.มัจจุ
นั้น		อนฺตโก	ชื่อว่าอนฺตก.	(ผู้ทําที่สุด,	ความตาย)

ปุปฺผาราโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผานํ		อาราโม		ปุปฺผาราโม.	(ปุปฺผ	+	อาราม)	

	 อาราโม	อ.สวน		ปุปฺผานํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผาราโม	ชื่อว่าปุปฺผาราม.	(สวนดอกไม้)

มาลากาโร 

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาลํ		กโรตีติ		มาลากาโร.	(มาลาสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระทํา		มาลํ	ซึ่งระเบียบ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		มาลากาโร	ชื่อว่ามาลาการ.	(ผู้กระทําระเบียบ,	ช่างร้อยพวงมาลัย,	นายมาลาการ)

นานาปุปฺผานิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปุปฺผานิ		นานาปุปฺผานิ.	(นานา	+	ปุปฺผ)
	 ปุปฺผานิ	อ.ดอกไม้	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาปุปฺผานิ	ชื่อว่านานาปุปฺผ.	(ดอกไม้ต่างๆ)

อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อตฺตภาเวน		ปฏิพทฺธานิ		อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ,		กามคุณปุปฺผานิ.	(อตฺตภาว	+	ปฏิพทฺธ)
	 (กามคุณปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้คือกามคุณ	ท.		ปฏิพทฺธานิ	อันเนื่องเฉพาะแล้ว		อตฺตภาเวน	ด้วย
อัตภาพ		อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ	ชื่อว่าอตฺตภาวปฺปฏิพทฺธ	(อันเนื่องด้วยอัตภาพ),	ได้แก่ดอกไม้คือกามคุณ
ทั้งหลาย)
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อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อุปกรเณน		ปฏิพทฺธานิ		อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ,		กามคุณปุปฺผานิ.	(อุปกรณ	+	ปฏิพทฺธ)
	 (กามคุณปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้คือกามคุณ	ท.		ปฏิพทฺธานิ	อันเนื่องเฉพาะแล้ว		อุปกรเณน	ด้วย
อุปกรณ์	 	 อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ	 ชื่อว่าอุปกรณปฺปฏิพทฺธ	 (อันเนื่องด้วยอุปกรณ์),	 ได้แก่ดอกไม้คือกามคุณ 
ทั้งหลาย)

กามคุณปุปฺผานิ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กามคุณาเยว		ปุปฺผานิ		กามคุณปุปฺผานิ.	(กามคุณ	+	ปุปฺผ)
	 กามคุณา		เอว	อ.กามคุณ	ท.	นั่นเทียว		ปุปฺผานิ	เป็นดอกไม้		กามคุณปุปฺผานิ	ชื่อว่ากามคุณ-
ปุปฺผ.	(ดอกไม้คือกามคุณ)

อสมฺปตฺตานิ,  อารมฺมณานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สมฺปตฺตานิ		อสมฺปตฺตานิ,		อารมฺมณานิ.	(น	+	สมฺปตฺต)
	 (อารมฺมณานิ)	 อ.อารมณ์	 ท.	 	 สมฺปตฺตานิ	 อันถึงพร้อมแล้ว	 	 น	หามิได้	 	 อสมฺปตฺตานิ	 ชื่อว่า 
อสมฺปตฺต	(ไม่ถึงพร้อมแล้ว),	ได้แก่อารมณ์ทั้งหลาย.

ปตฺถนาวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปตฺถนาย  วโส  ปตฺถนาวโส. (ปตฺถนา + วส)
	 วโส	อ.สามารถ		ปตฺถนาย	แห่งความปรารถนา		ปตฺถนาวโส	 ชื่อว่าปตฺถนาวส.	 (สามารถแห่ง
ความปรารถนา)
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เคธวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคธสฺส		วโส		เคธโส.	(เคธ	+	วส)
	 วโส	อ.สามารถ		เคธสฺส	แห่งความกําหนัด		เคธวโส	ชื่อว่าเคธวส.	(สามารถแห่งความกําหนัด)

อาสตฺตจิตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาสตฺตญฺจ		ตํ		จิตฺตญฺจาติ		อาสตฺตจิตฺตํ.	(อาสตฺต	+	จิตฺต)
	 อาสตฺตํ		จ	อ.อันข้องแล้วด้วย		ตํ	อ.อันข้องแล้วนั้น		จิตฺตํ		จ	เป็นจิตด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
อาสตฺตจิตฺตํ	ชื่อว่าอาสตฺตจิตฺต.	(จิตที่ข้องแล้ว)

วตฺถุกามกิเลสกามา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วตฺถุกามา		จ		กิเลสกามา		จ		วตฺถุกามกิเลสกามา.	(วตฺถุกาม	+	กิเลสกาม)
	 วตฺถุกามา		จ	อ.วัตถุกาม	ท.	ด้วย		กิเลสกามา		จ	อ.กิเลสกาม	ท.	ด้วย		วตฺถุกามกิเลสกามา	
ชื่อว่าวตฺถุกามกิเลสกาม.	(วัตถุกามและกิเลสกาม)

มรณสงฺขาโต,  อนฺตโก

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มรณํ		อิติ		สงฺขาโต		มรณสงฺขาโต,		อนฺตโก.	(มรณ	+	สงฺขาต)
	 (อนฺตโก)	อ.มารผู้กระทําซึ่งที่สุด		สงฺขาโต	อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว		มรณํ	 	อิติ	 ว่าความตาย		
มรณสงฺขาโต	ชื่อว่ามรณสงฺขาต	(กล่าวคือความตาย),	ได้แก่มารผู้ทําที่สุด.

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
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สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺตาทีนิ,  อริยผลานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติ		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺตาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติ	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปตฺตาทีนิ	ชื่อว่าโสตาปตฺติาทิ	
(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น),	ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๕. มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิิวตฺฺถุุ ฯ  [๓๗]

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิิวตฺฺถุุ  (มยา  วุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิวตฺฺถุุ อ.เริ่�องแห่่งเศริษฐีีชื่่�อว่าโกสิิยะผู้้�ตฺริะห่นี่ี�  (มยา) อันี่ข้�าพเจฺ�า 

(พริะพุทธโฆสิะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าว ฯ

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิิวตฺฺถุุ วุตฺตฺกัมมะในี่ วุจฺฺจฺเตฺๆ อาข้ยาตฺบทกัมมวาจฺก

มยา อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ วุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๕. เริ�่องโกสิิยเศริษฐีีผู้้�ตฺริะหนีี่�

๑. “ยถุาปิิ  ภมโริ  ปิุปิฺผนฺฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสินี่ํ  สิตฺฺถุา  สิาวตฺฺถุิยํ  วิห่รินีฺ่โตฺ  มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิึ   

อาริพฺภิ  กเถุสิิ ฯ

 สิตฺฺถุา  สิาวตฺฺถุิยํ  วิห่รินีฺ่โตฺ  มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิึ  อาริพฺภิ  “ยถุาปิิ  ภมโริ  ปิุปิฺผนฺฺตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสินี่ํ  

กเถุสิิ ฯ

 สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  วิหรินฺฺโตฺ เม่�อปริะทับ  สิาวตฺฺถุิยํ ในี่เม่องสิาวัตฺถุี  อาริพฺภ ทริง

ปริาริภิ  มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺึ ซึ�งเศริษฐีีชื่่�อว่าโกสิิยะผู้้�มีความตฺริะห่นี่ี�  กเถุสิิ ตฺริัสิแล่�ว  

อิมํ  ธมฺมเทสินฺํ ซึ�งพริะธริริมเทศนี่านี่ี้  “ยถุาปิิ  ภมโริ  ปิุปิฺผนฺฺตฺิ ว่า “ยถุาปิ  ภิมโริ  

ปุปฺผู้ํ” ดังนี่ี้เป็นี่ตฺ�นี่ ฯ

 พริะศาสิดา เม่�อปริะทับอย้่ที�เม่องสิาวัตฺถุี ทริงปริาริภิเศริษฐีีชื่่�อว่าโกสิิยะผู้้�มีความ

ตฺริะห่นี่ี� ตฺริัสิพริะธริริมเทศนี่านี่ี้ว่า “ยถุาปิ  ภิมโริ  ปุปฺผู้ํ” ดังนี่ี้เป็นี่ตฺ�นี่ 

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ยถุาปิ  ภิมโริ  ปุปฺผู้ํ” สิริ้ปะในี่  

อิตฺิๆ ศัพท์ อาทยัตฺถุะในี่ อิมํ  ธมฺมเทสินี่ํ  อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง ธมฺมเทสินี่ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ 

กเถุสิิ  สิาวตฺฺถุิยํ วิสิยาธาริะในี่ วิห่รินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง สิตฺฺถุา  มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิ ึ

อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาริพฺภิๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ กเถุสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๒. วตฺฺถุุ  ริาชื่คเห่  สิมุฏฺฺิิตฺํ ฯ  

 วตฺฺถุุ อ.เริ่�อง  สิมุฏฺฺฅิตฺํ ตฺั้งข้ึ้นี่พริ�อมแล่�ว  ริาชคเห ในี่เม่องริาชื่คฤห่์ ฯ

 เริ่�องตฺั้งข้ึ้นี่ที�เม่องริาชื่คฤห่์

 วตฺฺถุุ สิุทธกัตฺตฺาในี่ สิมุฏฺฺิิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ริาชื่คเห่ วิสิยาธาริะในี่ สิมุฏฺฺิิตฺํ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓. ริาชื่คห่นี่คริสิฺสิ  กิริ   อวิท้เริ  สิกฺกริํ  นี่าม  นี่ิคโม  อโห่สิิ,    ตฺตฺฺเถุโก  มจฺฺฉริี  โกสิิโย  นี่าม   

เสิฏฺฺิี  อสิีตฺิโกฏฺิวิภิโว  ปฏฺิวสิตฺิ ฯ  

 ริาชื่คห่นี่คริสิฺสิ  กิริ   อวิท้เริ  สิกฺกริํ  นี่าม  นี่ิคโม  อโห่สิิ,  ตฺตฺฺถุ  (สิกฺกเริ)  เอโก  มจฺฺฉริี  โกสิิโย  

นี่าม  เสิฏฺฺิี  อสิีตฺิโกฏฺิวิภิโว  ปฏฺิวสิตฺิ ฯ

 กิริ ได�ยินี่ว่า  นฺิคโม อ.นี่ิคม  สิกฺกริํ  นฺาม ชื่่�อว่าสิักกริะ  อโหสิิ ได�มีแล่�ว  อวิทูเริ ในี่

ที�ไม่ไกล่  ริาชคหนฺคริสิฺสิ แห่่งเม่องริาชื่คฤห่์,  เสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีี  โกสิิโย  นฺาม ชื่่�อว่า

โกสิิยะ  มจฺฺฉริี ผู้้�มีความตฺริะห่นี่ี�  เอโก คนี่ห่นี่ึ�ง  อสิีตฺิโกฏฺิวิภโว มีสิมบัตฺิอันี่บุคคล่

พึงเสิวยมีโกฏฺิแปดสิิบเป็นี่ปริะมาณ  ปิฏฺิวสิตฺิ ย่อมอาศัยอย้่  ตฺตฺฺถุ  (สิกฺกเริ) ในี่นี่ิคม 

ชื่่�อว่าสิักกริะนี่ั้นี่ ฯ

 ได�ทริาบว่า นี่ิคมชื่่�อว่าสิักกริะ ได�มีในี่ที�ไม่ไกล่จฺากเม่องริาชื่คฤห่์, เศริษฐีีผู้้�ตฺริะห่นี่ี�คนี่

ห่นี่ึ�งนี่ามว่าโกสิิยะ มีทริัพย์ ๘๐ โกฏฺิ อาศัยอย้่ในี่นี่ิคมนี่ั้นี่ 

 กิริศัพท์ อนีุ่สิสิวนี่ัตฺถุะ  นี่ามศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะเข้�ากับ สิกฺกริํๆ วิเสิสินี่ะข้อง นี่ิคโมๆ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ อโห่สิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ริาชื่คห่นี่คริสิฺสิ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อวิท้เริๆ 

วิสิยาธาริะในี่ อโห่สิิ,  นี่ามศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะเข้�ากับ โกสิิโย  เอโก ก็ดี  มจฺฺฉริี ก็ดี   

โกสิิโย ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปฏฺิวสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺตฺฺถุ 

วิเสิสินี่ะข้อง สิกฺกเริๆ วิสิยาธาริะในี่ ปฏฺิวสิตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. โสิ  ตฺิณคฺเคนี่  เตฺล่พินีฺ่ทุมฺปิ  ปเริสิํ  นี่  เทตฺิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺิี)  ตฺิณคฺเคนี่  เตฺล่พินีฺ่ทุมฺปิ  ปเริสิํ  (ชื่นี่านี่ํ)  นี่  เทตฺิ ฯ



๕. เรื่่�องโกสิิยเศรื่ษฐีีผู้้�ตรื่ะหนี่ี�วรรค] 343

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  นฺ  เทตฺิ ย่อมไม่ให่�  เตฺลพินฺฺทุมฺปิิ แม�ซึ�งห่ยาดแห่่งนี่ํ้ามันี่  

ตฺิณคฺเคนฺ ด�วยปล่ายแห่่งห่ญ�า  ปิเริสิํ  (ชนฺานฺํ) แก่ชื่นี่ ท. เห่ล่่าอ่�นี่ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ ย่อมไม่ให่�แม�ห่ยาดนี่ํ้ามันี่ด�วยปล่ายห่ญ�าคา แก่ชื่นี่เห่ล่่าอ่�นี่ 

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ เทตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺิณคฺเคนี่ กริณะ

ในี่ เทตฺิ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ เตฺล่พินีฺ่ทุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ เทตฺิ  ปเริสิํ วิเสิสินี่ะ

ข้อง ชื่นี่านี่ํๆ สิัมปทานี่ในี่ เทตฺิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ เทตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕. นี่  อตฺฺตฺนี่า  ปริิภิุญฺฺชื่ตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  นี่  อตฺฺตฺนี่า  ปริิภิุญฺฺชื่ตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  นฺ  ปิริิภุญฺชตฺิ ย่อมไม่ใชื่�สิอย  อตฺฺตฺนฺา ด�วยตฺนี่ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ ย่อมไม่ใชื่�สิอยด�วยตฺนี่เอง

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์  

ปฏฺิเสิธะในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ตฺิ  อตฺฺตฺนี่า กริณะในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ตฺิ ฯ

  ................................................................................................................................ 

๖. อิตฺิสิฺสิ  ตฺํ  วิภิวชื่าตฺํ    เนี่ว  ปุตฺฺตฺทาริาทีนี่ํ  นี่  สิมณพฺริาหฺ่มณานี่ํ  อตฺฺถุํ    อนีุ่โภิตฺิ  ริกฺข้สิ- 

ปริิคฺคห่ิตฺา  โปกฺข้ริณี  วิย  อปริิโภิคํ  ตฺิฏฺฺิตฺีตฺิ ฯ

 อิตฺิ  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺิิสิฺสิ) ตฺํ  วิภิวชื่าตฺํ    เนี่ว  ปุตฺฺตฺทาริาทีนี่ํ  (ปิยชื่นี่านี่ํ  อตฺฺถุํ  อนีุ่โภิตฺิ)  นี่  สิมณ- 

พฺริาหฺ่มณานี่ํ  อตฺฺถุํ  อนีุ่โภิตฺิ  ริกฺข้สิปริิคฺคห่ิตฺา  โปกฺข้ริณี  วิย  อปริิโภิคํ  (หุ่ตฺฺวา)  ตฺิฏฺฺิตฺิ  อิตฺิ ฯ

 ตฺํ  วิภวชาตฺํ อ.สิมบัตฺิอันี่บุคคล่พึงเสิวยนี่ั้นี่  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺฅิสิฺสิ) ข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่  เนฺว   

(อนฺุโภตฺิ) ย่อมไม่อํานี่วย  (อตฺฺถุํ) ซึ�งปริะโยชื่นี่์  (ปิิยชนฺานฺํ) แก่ปิยชื่นี่ ท.  ปิุตฺฺตฺทาริาทีนฺํ  

มีบุตฺริแล่ะภิริริยาเป็นี่ตฺ�นี่  นฺ  อนฺุโภตฺิ ย่อมไม่อํานี่วย  อตฺฺถุํ ซึ�งปริะโยชื่นี่์  สิมณ- 

พฺริาหฺมณานฺํ แก่สิมณะแล่ะพริาห่มณ์ ท.  อปิริิโภคํ เป็นี่สิมบัตฺิไม่มีการิใชื่�สิอย  (หุตฺฺวา)  

เป็นี่  ตฺิฏฺฺฅตฺิ ย่อมตฺั้งอย้่    โปิกฺขริณี  วิย ริาวกะ อ.สิริะโบกข้ริณี  ริกฺขสิปิริิคฺคหิตฺา  

อันี่อันี่ผู้ีเสิ่้อนี่ํ้าถุ่อเอาริอบแล่�ว  อิตฺิ ด�วยปริะการิฉะนี่ี้  อิตฺิ ดังนี่ี้แล่ ฯ
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 สิมบัตฺิข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่ ไม่อํานี่วยปริะโยชื่นี่์แก่ปิยชื่นี่มีบุตฺริแล่ะภิริริยาเป็นี่ตฺ�นี่ ทั้งไม่

อํานี่วยปริะโยชื่นี่์แก่สิมณะแล่ะพริาห่มณ์ทั้งห่ล่าย เป็นี่สิมบัตฺิไม่มีการิใชื่�สิอย ย่อมตฺั้ง

อย้่ ดุจฺสิริะโบกข้ริณีที�ผู้ีเสิ่้อนี่ํ้าคุ�มคริอง ดังนี่ี้แล่

 ตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง วิภิวชื่าตฺํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อนีุ่โภิตฺิ แล่ะ ตฺิฏฺฺฅตฺิ  อนีุ่โภิตฺิ ก็ดี  ตฺิฏฺฺฅตฺิ ก็ดี 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิตฺิศัพท์ ปการิัตฺถุะ  อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅิสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะ 

ในี่ วิภิวชื่าตฺํ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ นี่ๆ ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ อนีุ่โภิตฺิ  ปุตฺฺตฺ- 

ทาริาทีนี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง ปิยชื่นี่านี่ํๆ สิัมปทานี่ในี่ อนีุ่โภิตฺิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ อนีุ่โภิตฺิ  

สิมณพฺริาหฺ่มณานี่ํ สิัมปทานี่ในี่ อนีุ่โภิตฺิ  อตฺฺถุํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อนีุ่โภิตฺิ  ริกฺข้สิปริิคฺคห่ิตฺา  

วิเสิสินี่ะข้อง โปกฺข้ริณีๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ ริกฺข้สิปริิคฺคห่ิตฺา   

โปกฺข้ริณี  อปริิโภิคํ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ หุ่ตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ ตฺิฏฺฺฅตฺิ  อิตฺิศัพท์  

สิมาปนี่ะ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. สิตฺฺถุา  เอกทิวสิํ  ปจฺฺจฺ้สิสิมเย  มห่ากริุณาสิมาปตฺฺตฺิโตฺ  วุฏฺฺิาย  สิกล่โล่กธาตฺุยํ  โพธเนี่ยฺย-

พนีฺ่ธเว  โอโล่เกนีฺ่โตฺ  ปญฺฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีีสิโยชื่นี่มตฺฺถุเก  วสินีฺ่ตฺสิฺสิ  เสิฏฺฺิิโนี่  สิปชื่าปตฺิกสิฺสิ  

โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่สิฺสิ  อุปนี่ิสิฺสิยํ  อทฺทสิ ฯ

 เอกทิวสิํ ในี่วันี่ห่นี่ึ�ง  สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  วุฏฺฺฅาย เสิด็จฺออกแล่�ว  มหากริุณา- 

สิมาปิตฺฺตฺิโตฺ จฺากมห่ากริุณาสิมาบัตฺิ  ปิจฺฺจฺูสิสิมเย ในี่สิมัยเป็นี่ที�ข้จฺัดเสิียเฉพาะซึ�งม่ด  

โอโลเกนฺฺโตฺ ทริงตฺริวจฺด้อย้่  โพธเนฺยฺยพนฺฺธเว ซึ�งสิัตฺว์ผู้้�เป็นี่เผู้่าพันี่ธุ์แห่่งสิัตฺว์ผู้้�ควริ

แก่การิตฺริัสิริ้� ท.  สิกลโลกธาตฺุยํ ในี่โล่กธาตฺุทั้งสิิ้นี่  อทฺทสิ ได�ทริงเห่็นี่แล่�ว  อุปินฺิสิฺสิยํ 

ซึ�งอุปนี่ิสิัย  โสิตฺาปิตฺฺตฺิผลสิฺสิ แห่่งโสิดาปัตฺตฺิผู้ล่  เสิฏฺฺฅิโนฺ ข้องเศริษฐีี  วสินฺฺตฺสิฺสิ  

ผู้้�อย้่อย้่  ปิญฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีสิโยชนฺมตฺฺถุเก ในี่ที�สิุดแห่่งโยชื่นี่์สิี�สิิบห่�า  สิปิชาปิตฺิกสิฺสิ  

ผู้้�เป็นี่ไปกับด�วยปชื่าบดี ฯ

 ในี่วันี่ห่นี่ึ�ง พริะศาสิดาเสิด็จฺออกมห่ากริุณาสิมาบัตฺิ ในี่เวล่าใกล่�ริุ่ง ทริงตฺริวจฺด้เผู้่าพันี่ธุ์

สิัตฺว์ที�ควริตฺริัสิริ้� ในี่โล่กธาตฺุทั้งสิิ้นี่ ได�ทริงเห่็นี่อุปนี่ิสิัยแห่่งโสิดาปัตฺตฺิผู้ล่ข้องเศริษฐีี 

พริ�อมกับปชื่าบดี ผู้้�อย้่ในี่ที�สิุด ๔๕ โยชื่นี่์ 

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อทฺทสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกทิวสิํ ทุตฺิยากาล่สิัตฺตฺมีในี่ 

อทฺทสิ  ปจฺฺจฺ้สิสิมเย กาล่สิัตฺตฺมีในี่ วุฏฺฺฅาย  มห่ากริุณาสิมาปตฺฺตฺิโย อปาทานี่ในี่ วุฏฺฺฅายๆ 
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ปุพพกาล่กิริิยาในี่ โอโล่เกนีฺ่โตฺ  สิกล่โล่กธาตฺุยํ วิสิยาธาริะในี่ โอโล่เกนีฺ่โตฺ  โพธเนี่ยฺย-

พนีฺ่ธเว อวุตฺตฺกัมมะในี่ โอโล่เกนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง สิตฺฺถุา  ปญฺฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีีสิโยชื่นี่-

มตฺฺถุเก วิสิยาธาริะในี่ วสินีฺ่ตฺสิฺสิๆ ก็ดี  สิปชื่าปตฺิกสิฺสิ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅิโนี่ๆ สิามี- 

สิัมพันี่ธะในี่ โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่สิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อุปนี่ิสิฺสิยํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อทฺทสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘. ตฺโตฺ  ปุริิมทิวเสิ  ปนี่  โสิ  ริาชื่านี่ํ  อุปฏฺฺิาตฺํุ  ริาชื่เคห่ํ  คนีฺ่ตฺฺวา  ริาชืุ่ปฏฺฺิานี่ํ  กตฺฺวา   

อาคจฺฺฉนีฺ่โตฺ  เอกํ  ฉาตฺชืฺ่ฌตฺฺตฺํ  ชื่นี่ปทมนีุ่สิฺสิํ  กุมฺมาสิป้วํ  กปลฺ่ล่ป้วํ  ข้าทนีฺ่ตฺํ  ทิสิฺวา  

ตฺตฺฺถุ  ปิปาสิํ  อุปฺปาเทตฺฺวา  อตฺฺตฺโนี่  ฆริํ  คนีฺ่ตฺฺวา  จฺินีฺ่เตฺสิิ  “สิจฺาห่ํ  ‘กปลฺ่ล่ป้วํ   

ข้าทิตฺุกาโมมฺห่ีตฺิ  วกฺข้ามิ,  พห่้  มยา  สิทฺธึ  ข้าทิตฺุกามา  ภิวิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  เอวํ  เม  พห่้นี่ิ 

ตฺิล่ตฺณฺฑุล่สิปฺปิผู้าณิตฺาทีนี่ิ  ปริิกฺข้ยํ  คมิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  นี่  กสิฺสิจฺิ  กเถุสิฺสิามีตฺิ  ตฺณฺห่ํ   

อธิวาเสินีฺ่โตฺ  จฺริตฺิ ฯ

 ตฺโตฺ  (ทิวสิโตฺ)  ปุริิมทิวเสิ  ปนี่  โสิ  (เสิฏฺฺฅี)  ริาชื่านี่ํ  อุปฏฺฺิาตฺํุ  ริาชื่เคห่ํ  คนีฺ่ตฺฺวา  ริาชืุ่ปฏฺฺิานี่ํ  

กตฺฺวา  อาคจฺฺฉนีฺ่โตฺ  เอกํ  ฉาตฺชืฺ่ฌตฺฺตฺํ  ชื่นี่ปทมนีุ่สิฺสิํ  กุมฺมาสิป้วํ  กปลฺ่ล่ป้วํ  ข้าทนีฺ่ตฺํ  ทิสิฺวา  ตฺตฺฺถุ  

(ป้เว)  ปิปาสิํ  อุปฺปาเทตฺฺวา  อตฺฺตฺโนี่  ฆริํ  คนีฺ่ตฺฺวา  จฺินีฺ่เตฺสิิ  “สิเจฺ  อห่ํ  ‘(อห่ํ)  กปลฺ่ล่ป้วํ  ข้าทิตฺุ-

กาโม  อมฺห่ิ’  อิตฺิ  วกฺข้ามิ,  พห่้  (ชื่นี่า)  มยา  สิทฺธึ  ข้าทิตฺุกามา  ภิวิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  เอวํ  (ภิาเว  สินีฺ่เตฺ),  

เม  พห่้นี่ิ  ตฺิล่ตฺณฺฑุล่สิปฺปิผู้าณิตฺาทีนี่ิ  (วตฺฺถุ้นี่ิ)  ปริิกฺข้ยํ  คมิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  (อห่ํ)  นี่  กสิฺสิจฺิ  กเถุสิฺสิามีตฺิ  

ตฺณฺห่ํ  อธิวาเสินีฺ่โตฺ  จฺริตฺิ ฯ

 ปินฺ ก็  ปิุริิมทิวเสิ ในี่วันี่อันี่มีในี่ก่อนี่  ตฺโตฺ  (ทิวสิโตฺ) แตฺ่วันี่นี่ั้นี่  โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี

นี่ั้นี่  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่�ว  ริาชเคหํ สิ้่พริะริาชื่วัง  อุปิฏฺฺฅาตฺุํ เพ่�ออันี่บําริุง  ริาชานฺํ ซึ�งพริะ

ริาชื่า  กตฺฺวา กริะทําแล่�ว  ริาชุปิฏฺฺฅานฺํ ซึ�งการิบําริุงซึ�งพริะริาชื่า  อาคจฺฺฉนฺฺโตฺ มาอย้่  

ทิสิฺวา เห่็นี่แล่�ว  ชนฺปิทมนฺุสิฺสิํ ซึ�งมนีุ่ษย์ในี่ชื่นี่บท  ฉาตฺชฺฌตฺฺตฺํ ผู้้�อันี่ความห่ิวแผู้ด

เผู้าแล่�ว  เอกํ คนี่ห่นี่ึ�ง  ขาทนฺฺตฺํ ผู้้�เคี้ยวกินี่อย้่  กุมฺมาสิปิูวํ ซึ�งข้นี่มกุมมาสิ  กปิลฺลปิูวํ  

ซึ�งข้นี่มเบ่้อง  ปิิปิาสิํ ยังความกริะห่าย  ตฺตฺฺถุ  (ปิูเว) ในี่ข้นี่มนี่ั้นี่  อุปิฺปิาเทตฺฺวา ให่�

เกิดข้ึ้นี่แล่�ว  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่�ว  ฆริํ สิ้่เริ่อนี่  อตฺฺตฺโนฺ ข้องตฺนี่  จฺินฺฺเตฺสิิ คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  

“สิเจฺ ถุ�าว่า  อหํ อ.เริา  วกฺขามิ จฺักกล่่าว  อิตฺิ ว่า  ‘(อหํ) อ.เริา  ขาทิตฺุกาโม เป็นี่ผู้้�

ใคริ่เพ่�ออันี่กินี่  กปิลฺลปิูวํ ซึ�งข้นี่มเบ่้อง  อมฺหิ ย่อมเป็นี่’  อิตฺิ ดังนี่ี้ไซริ�,  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ 

ท.  พหู มาก  ขาทิตฺุกามา เป็นี่ผู้้�ใคริ่เพ่�ออันี่กินี่  สิทฺธึ กับ  มยา ด�วยเริา  ภวิสิฺสินฺฺตฺิ 
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จฺักเป็นี่,  เอวํ  (ภาเว) คริั้นี่เม่�อความเป็นี่อย่างนี่ั้นี่  (สินฺฺเตฺ) มีอย้่,  (วตฺฺถุูนฺิ) อ.วัตฺถุุ ท.   

ตฺิลตฺณฺฑุลสิปิฺปิิผาณิตฺาทีนฺิ มีนี่ํ้ามันี่ ข้�าวสิาริ เนี่ยใสิ แล่ะนี่ํ้าอ�อยเป็นี่ตฺ�นี่  พหูนฺิ 

อันี่มาก  เม ข้องเริา  คมิสิฺสินฺฺตฺิ จฺักถุึง  ปิริิกฺขยํ ซึ�งความสิิ้นี่ไปริอบ,  (อหํ) อ.เริา   

นฺ  กเถุสิฺสิามิ จฺักไม่กล่่าว  กสิฺสิจฺิ แก่ใคริๆ”  อิตฺิ ดังนี่ี้  ตฺณฺหํ ยังความอยาก   

อธิวาเสินฺฺโตฺ ให่�อย้่ทับอย้่  จฺริตฺิ ย่อมเที�ยวไป ฯ

 ก็ในี่วันี่ก่อนี่แตฺ่วันี่นี่ั้นี่ เศริษฐีีนี่ั้นี่ ไปสิ้่พริะริาชื่สิํานี่ักเพ่�อจฺะบําริุงพริะริาชื่า ทําการิบําริุง

พริะริาชื่าแล่�ว ข้ณะมา เห่็นี่มนีุ่ษย์ในี่ชื่นี่บท ผู้้�ถุ้กความห่ิวแผู้ดเผู้าคนี่ห่นี่ึ�ง กําล่ังเคี้ยว

กินี่ข้นี่มกุมมาสิ ข้นี่มเบ่้อง เกิดความห่ิวในี่ข้นี่มนี่ั้นี่ ไปเริ่อนี่ข้องตฺนี่ คิดว่า “ถุ�าเริาจฺัก

บอกว่า ‘เริาตฺ�องการิเคี้ยวกินี่ข้นี่มเบ่้อง’ ดังนี่ี้ไซริ�, พวกชื่นี่จฺํานี่วนี่มาก ก็จฺักเป็นี่ผู้้�มี

ตฺ�องการิเคี้ยวกินี่กับด�วยเริา, เม่�อเป็นี่เชื่่นี่นี่ี้ วัตฺถุุมีนี่ํ้ามันี่ ข้�าวสิาริ เนี่ยใสิ แล่ะนี่ํ้าอ�อย

เป็นี่ตฺ�นี่ จฺํานี่วนี่มากข้องเริา จฺักถุึงความสิิ้นี่ไป, เริาจฺักไม่บอกแก่ใคริๆ” จฺึงริะงับความ

อยากไว� เที�ยวไป

 ปนี่ศัพท์ วากยาริัมภิโชื่ตฺกะ  โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่  จฺินีฺ่เตฺสิิ แล่ะ จฺริตฺิ   

จฺินีฺ่เตฺสิิก็ดี  จฺริตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ทิวสิโตฺๆ อปาทานี่ในี่  

ปุริิมทิวเสิๆ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ จฺริตฺิ  ริาชื่านี่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อุปฏฺฺฅาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่ในี่  

คนีฺ่ตฺฺวา  ริาชื่เคห่ํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ คนีฺ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ กตฺฺวา  ริาชืุ่ปฏฺฺฅานี่ํ 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาคจฺฺฉนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  เอกํ 

ก็ดี  ฉาตฺชืฺ่ฌตฺฺตฺํ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่ปทมนีุ่สิฺสิํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทิสิฺวา  กุมฺมาสิป้วํ ก็ดี  

กปลฺ่ล่ป้วํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทนีฺ่ตฺํๆ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่ปทมนีุ่สิฺสิํ  ทิสิฺวา ปุพพกาล่- 

กิริิยาในี่ อุปฺปาเทตฺฺวา  ตฺตฺฺถุ วิเสิสินี่ะข้อง ป้เวๆ วิสิยาธาริะในี่ อุปฺปาเทตฺฺวา  ปิปาสิํ  

การิิตฺกัมมะในี่ อุปฺปาเทตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ คนีฺ่ตฺฺวา  อตฺฺตฺโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

ฆริํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ คนีฺ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ จฺินีฺ่เตฺสิิ  “สิเจฺศัพท์ ปริิกัปปัตฺถุะ  

อห่ํสิุทธกัตฺตฺาในี่ วกฺข้ามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ‘อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  กปลฺ่ล่ป้วํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทิตฺุกาโมๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ อมฺห่ิ’  อิตฺิศัพท์ 

อาการิะในี่ วกฺข้ามิ,  พห่้ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ภิวิสิฺสินีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  มยา สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่ ข้าทิตฺุกามาๆ วิกตฺิกัตฺตฺา 

ในี่ ภิวิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  เอวํ วิเสิสินี่ะข้อง ภิาเวๆ ล่ักข้ณะในี่ สินีฺ่เตฺๆ ล่ักข้ณกิริิยา,  พห่้นี่ิ ก็ดี   
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ตฺิล่ตฺณฺฑุล่สิปฺปิผู้าณิตฺาทีนี่ิ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุ้นี่ิๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ คมิสิฺสินีฺ่ตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เม สิามีสิัมพันี่ธะในี่ วตฺฺถุ้นี่ิ  ปริิกฺข้ยํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่  

คมิสิฺสินีฺ่ตฺิ,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ 

กเถุสิฺสิามิ  กสิฺสิจฺิ สิัมปทานี่ในี่ กเถุสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ จฺินีฺ่เตฺสิิ  ตฺณฺห่ํ การิิตฺ- 

กัมมะในี่ อธิวาเสินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี ฯ

 ................................................................................................................................

๙. โสิ  คจฺฺฉนีฺ่เตฺ  คจฺฺฉนีฺ่เตฺ  กาเล่,  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชื่าโตฺ  ธมนี่ิสินีฺ่ถุตฺคตฺฺโตฺ  ชื่าโตฺ,  ตฺโตฺ   

ตฺณฺห่ํ  อธิวาเสิตฺํุ  อสิกฺโกนีฺ่โตฺ  คพฺภิํ  ปวิสิิตฺฺวา  มญฺฺจฺกํ  อุปคุยฺห่ิตฺฺวา  นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี), คจฺฺฉนีฺ่เตฺ  คจฺฺฉนีฺ่เตฺ  กาเล่,  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชื่าโตฺ  ธมนี่ิสินีฺ่ถุตฺคตฺฺโตฺ  ชื่าโตฺ,  ตฺโตฺ   

(โสิ  เสิฏฺฺฅี)  ตฺณฺห่ํ  อธิวาเสิตฺํุ  อสิกฺโกนีฺ่โตฺ  คพฺภิํ  ปวิสิิตฺฺวา  มญฺฺจฺกํ  อุปคุยฺห่ิตฺฺวา  นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  กาเล คริั้นี่เม่�อกาล่  คจฺฺฉนฺฺเตฺ ไปอย้่  คจฺฺฉนฺฺเตฺ ไปอย้่,   

อุปิฺปิณฺฑุปิฺปิณฺฑุกชาโตฺ เป็นี่ผู้้�มีความเห่ล่่องข้ึ้นี่แล่ะความเห่ล่่องข้ึ้นี่เกิดแล่�ว  ธมนฺิ-

สินฺฺถุตฺคตฺฺโตฺ เป็นี่ผู้้�มีริ่างกายอันี่สิะพริั�งแล่�วด�วยแถุวแห่่งเสิ�นี่เอ็นี่  ชาโตฺ เกิด

แล่�ว,  ตฺโตฺ ในี่ล่ําดับนี่ั้นี่  (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  อสิกฺโกนฺฺโตฺ ไม่อาจฺอย้่  ตฺณฺหํ   

อธิวาเสิตฺุํ เพ่�ออันี่ ยังความอยาก ให่�อย้่ทับ  ปิวิสิิตฺฺวา เข้�าไปแล่�ว  คพฺภํ สิ้่ห่�อง   

อุปิคุยฺหิตฺฺวา  นฺิปิชฺชิ นี่อนี่ค้�เข้�าแล่�ว  มญฺจฺกํ ซึ�งเตฺียงนี่�อย ฯ 

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ เม่�อกาล่ไปอย้่ๆ เกิดเป็นี่ผู้้�ผู้อมเห่ล่่องๆ ข้ึ้นี่ มีริ่างกายสิะพริั�งด�วยแถุวเสิ�นี่

เอ็นี่, ในี่ล่ําดับนี่ั้นี่ เศริษฐีีนี่ั้นี่ เม่�อไม่อาจฺเพ่�อจฺะยับยั้งความอยากได� จฺึงเข้�าไปห่�อง  

เข้�าถุึงเตฺียงแล่�วนี่อนี่ค้�แล่�ว

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ชื่าโตฺๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กาเล่ ล่ักข้ณะ

ในี่ คจฺฺฉนีฺ่เตฺๆ สิองบท ล่ักข้ณกิริิยา  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชื่าโตฺ ก็ดี  ธมนี่ิสินีฺ่ถุตฺคตฺฺโตฺ ก็ดี 

วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ ชื่าโตฺ,  ตฺโตฺ กาล่สิัตฺตฺมี  โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิปชืฺ่ชื่ิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺณฺห่ํ การิิตฺกัมมะในี่ อธิวาเสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่ในี่  

อสิกฺโกนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  คพฺภิํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ ปวิสิิตฺฺวาๆ ปุพพ-

กาล่กิริิยาในี่ อุปคุยฺห่ิตฺฺวา  มญฺฺจฺกํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อุปคุยฺห่ิตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยา

ในี่ นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ
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๑๐. เอวํ  คโตฺปิ  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่  กสิฺสิจฺิ  กิญฺฺจฺิ  นี่  กเถุสิิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  เอวํ  คโตฺปิ  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่  กสิฺสิจฺิ  กิญฺฺจฺิ  (วตฺฺถุุํ)  นี่  กเถุสิิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  คโตฺปิิ แม�ถุึงแล่�ว  เอวํ อย่างนี่ี้  นฺ  กเถุสิิ ไม่บอกแล่�ว  กิญฺจฺิ  

(วตฺฺถุุํ) ซึ�งเริ่�องอะไริๆ  กสิฺสิจฺิ แก่ใคริๆ  ธนฺหานฺิภเยนฺ เพริาะความกล่ัวแตฺ่ความเสิ่�อม

แห่่งทริัพย์ ฯ

   เศริษฐีีนี่ั้นี่ แม�ถุึงแล่�วอย่างนี่ี้ ไม่บอกอะไริๆ แก่ใคริๆ เพริาะกล่ัวเสิ่�อมทริัพย์

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิริิยา- 

วิเสิสินี่ะในี่ คโตฺ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ คโตฺๆ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅี  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่ 

เห่ตฺุในี่ กเถุสิิ  กสิฺสิจฺิ สิัมปทานี่ในี่ กเถุสิิ  กิญฺฺจฺิ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่  

กเถุสิิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ กเถุสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑. อถุ  นี่ํ  ภิริิยา  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  ปิฏฺฺิึ  ปริิมชืฺ่ชื่ิตฺฺวา  “กินีฺ่เตฺ  สิามิ  อผู้าสิุกนีฺ่ตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 อถุ  นี่ํ  (เสิฏฺฺิึ)  ภิริิยา  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  ปิฏฺฺิึ  ปริิมชืฺ่ชื่ิตฺฺวา  “กึ  เตฺ  สิามิ  อผู้าสิุกนีฺ่ตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  ภริิยา อ.ภิริริยา  อุปิสิงฺกมิตฺฺวา เข้�าไปห่าแล่�ว  นฺํ  (เสิฏฺฺฅึ) ซึ�งเศริษฐีีนี่ั้นี่  

ปิริิมชฺชิตฺฺวา ล่้บคล่ําแล่�ว  ปิิฏฺฺฅึ ซึ�งห่ล่ัง  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “สิามิ ข้�าแตฺ่นี่าย   

อผาสิุกํ อ.ความไม่ผู้าสิุก  เตฺ ข้องท่านี่  กึ อะไริ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ทีนี่ั้นี่ ภิริริยา เข้�าไปห่าเศริษฐีีนี่ั้นี่ ล่้บคล่ําห่ล่ัง แล่�วถุามว่า “นี่าย ความไม่ผู้าสิุกข้องท่านี่  

อะไริ”

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี  ภิริิยา สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง 

เสิฏฺฺฅึๆ อวุตฺกัมมะในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปริิมชืฺ่ชื่ิตฺฺวา  ปิฏฺฺฅึ อวุตฺตฺกัมมะ 

ในี่ ปริิมชืฺ่ชื่ิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปุจฺฺฉิ  “สิามิ อาล่ปนี่ะ  กึ วิเสิสินี่ะข้อง อผู้าสิุกํๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ  เตฺ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อผู้าสิุกํ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. “นี่   เม  กิญฺฺจฺิ  อผู้าสิุกํ  อตฺฺถุีตฺิ ฯ  
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 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “นี่   เม  กิญฺฺจฺิ  อผู้าสิุกํ  อตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อผาสิุกํ อ.ความไม่ผู้าสิุก  กิญฺจฺิ 

อะไริๆ  เม ข้องเริา  นฺ  อตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ความไม่ผู้าสิุกอะไริๆ ข้องเริา ไม่มี”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “กิญฺฺจฺิ วิเสิสินี่ะ

ข้อง อผู้าสิุกํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ อตฺฺถุิ  

เม สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อผู้าสิุกํ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓. “กินีฺ่นีุ่  โข้  เตฺ  ริาชื่า  กุปิโตฺตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “กินีฺ่นีุ่  โข้  เตฺ  ริาชื่า  กุปิโตฺตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ริาชา อ.พริะริาชื่า  กุปิิโตฺ  กริิ้วแล่�ว   

เตฺ ตฺ่อท่านี่  กินฺฺนฺุ  โข ห่ริ่อห่นี่อแล่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ถุามว่า “พริะริาชื่า กริิ้วตฺ่อท่านี่ห่ริ่อห่นี่อแล่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ริาชื่า สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ กุปิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กินีฺ่นีุ่ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วจฺนี่าล่ังการิะ  เตฺ สิัมปทานี่ในี่ 

กุปิโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. “ริาชื่าปิ  เม  นี่  กุปฺปตฺีตฺิ ฯ  

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “ริาชื่าปิ  เม  นี่  กุปฺปตฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ริาชาปิิ แม� อ.พริะริาชื่า  นฺ   

กุปิฺปิตฺิ ย่อมไม่กริิ้ว  เม ตฺ่อเริา”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “แม�พริะริาชื่า ย่อมไม่กริิ้วตฺ่อเริา”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะ 

เข้�ากับ ริาชื่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กุปฺปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เม สิัมปทานี่ในี่ กุปฺปตฺิ  
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นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ กุปฺปตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. “อถุ  กินีฺ่เตฺ  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ  วา  ทาสิกมฺมกริาทีห่ิ  วา  กิญฺฺจฺิ  อมนี่าปํ  กตฺํ  อตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “อถุ  (ภิาเว  สินีฺ่เตฺ),  กึ  เตฺ  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ  วา  ทาสิกมฺมกริาทีห่ิ  (ชื่เนี่ห่ิ)  วา  กิญฺฺจฺิ  

อมนี่าปํ  (กมฺมํ)  กตฺํ  อตฺฺถุีตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อถุ  (ภาเว) คริั้นี่เม่�อความเป็นี่

อย่างนี่ั้นี่  (สินฺฺเตฺ) มีอย้่,  (กมฺมํ) อ.กริริม  อมนฺาปิํ อันี่ไม่ยังใจฺให่�เอิบอาบ  กิญฺจฺิ  

อะไริๆ  ปิุตฺฺตฺธีตฺาหิ  วา  ทาสิกมฺมกริาทีหิ  (ชเนฺหิ)  วา  กตฺํ เป็นี่กริริม อันี่บุตฺริแล่ะ

ธิดา ท. ห่ริ่อ ห่ริ่อว่า อันี่ชื่นี่ ท. มีทาสิแล่ะกริริมกริเป็นี่ตฺ�นี่ กริะทําแล่�ว  เตฺ แก่ท่านี่  

อตฺฺถุิ มีอย้่  กึ ห่ริ่อ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

  ภิริริยานี่ั้นี่ ถุามว่า “เม่�อเป็นี่เชื่่นี่นี่ั้นี่, กริริมที�ไม่นี่่าชื่อบใจฺอะไริๆ ที�บุตฺริธิดา ห่ริ่อพวก

ทาสิแล่ะกริริมกริเป็นี่ตฺ�นี่ทําแล่�ว มีอย้่ห่ริ่อ ?”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อถุ วิเสิสินี่ะ

ข้อง ภิาเวๆ ล่ักข้ณะในี่ สินีฺ่เตฺๆ ล่ักข้ณกิริิยา,  กิญฺฺจฺิ ก็ดี  อมนี่าปํ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง 

กมฺมํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  เตฺ สิัมปทานี่

ในี่ กตฺํ  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ ก็ดี  ชื่เนี่ห่ิ ก็ดี อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ กตฺํ  ทาสิกมฺมกริาทีห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง 

ชื่เนี่ห่ิ  วา สิองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถุะเข้�ากับ ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ แล่ะ ทาสิกมฺมกริาทีห่ิ  ชื่เนี่ห่ิ   

กตฺํ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖. “เอวริ้ปํปิ  นี่ตฺฺถุีตฺิ ฯ  

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “เอวริ้ปํปิ  (กมฺมํ)  นี่ตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(กมฺมํ) อ.กริริม  เอวริูปิํปิิ แม�อันี่

มีอย่างนี่ี้เป็นี่ริ้ป  นฺตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “กริริมแม�อันี่เห่็นี่ปานี่นี่ี้ ย่อมไม่มี”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อปิศัพท์  
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อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ เอวริ้ปํๆ วิเสิสินี่ะข้อง กมฺมํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ตฺฺถุิๆ กิริิยาบท

กัตฺตฺุวาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗. “กิสิฺมึ  ปนี่  เตฺ  ตฺณฺห่า  อตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “กิสิฺมึ  ปนี่  เตฺ  ตฺณฺห่า  อตฺฺถุีตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ปินฺ ก็  ตฺณฺหา อ.ความอยาก  

กิสิฺมึ ในี่อะไริ  เตฺ ข้องท่านี่  อตฺฺถุิ มีอย้่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ถุามว่า “ก็ ความอยากในี่อะไริ ข้องท่านี่ มีอย้่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนี่ศัพท์  

วากยาริัมภิโชื่ตฺกะ  ตฺณฺห่า สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กิสิฺมึ วิสิยาธาริะ 

ในี่ ตฺณฺห่า  เตฺ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ตฺณฺห่า”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘. เอวํ  วุตฺฺเตฺปิ,  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่  กิญฺฺจฺิ  อวตฺฺวา  นี่ิสิฺสิทฺโทว  นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ

 เอวํ  (วจฺเนี่  ภิริิยาย)  วุตฺฺเตฺปิ,  (โสิ  เสิฏฺฺิี)  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่  กิญฺฺจฺิ  (วจฺนี่ํ)  อวตฺฺวา  นี่ิสิฺสิทฺโท ว   

(หุ่ตฺฺวา)  นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ

 เอวํ  (วจฺเนฺ) คริั้นี่เม่�อคําอย่างนี่ี้  (ภริิยาย) อันี่ภิริริยา  วุตฺฺเตฺปิิ แม�กล่่าวแล่�ว,  (โสิ  

เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  อวตฺฺวา ไม่กล่่าวแล่�ว  กิญฺจฺิ  (วจฺนฺํ) ซํึ�าคําอะไริๆ  ธนฺหานฺิภเยนฺ 

เพริาะความกล่ัวแตฺ่ความเสิ่�อมแห่่งทริัพย์  นฺิสิฺสิทฺโท ว เป็นี่ผู้้�มีเสิียงออกแล่�วเทียว  

(หุตฺฺวา) เป็นี่  นฺิปิชฺชิ นี่อนี่แล่�ว ฯ

 เม่�อภิริริยากล่่าวคําอย่างนี่ี้แล่�ว, เศริษฐีีนี่ั้นี่ ไม่กล่่าวคําอะไริๆ เพริาะกล่ัวเสิ่�อมทริัพย์ 

เป็นี่ผู้้�เงียบเสิียงทีเดียว นี่อนี่แล่�ว

 เอวํ วิเสิสินี่ะข้อง วจฺเนี่ๆ ล่ักข้ณะในี่ วุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิริิยา  ภิริิยาย อนี่ภิิห่ตฺกัตฺตฺาในี่  

วุตฺฺเตฺ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ วุตฺฺเตฺ,  โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

นี่ิปชืฺ่ชื่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ธนี่ห่านี่ิภิเยนี่ เห่ตฺุในี่ อวตฺฺวา  กิญฺฺจฺิ วิเสิสินี่ะข้อง  

วจฺนี่ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อวตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ หุ่ตฺฺวา  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ 
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นี่ิสิฺสิทฺโทๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ หุ่ตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ นี่ิปชืฺ่ชื่ิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๙. อถุ  นี่ํ  ภิริิยา  “กเถุห่ิ  สิามิ,  กิสิฺมึ  เตฺ  ตฺณฺห่าตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ  นี่ํ  (เสิฏฺฺิึ)  ภิริิยา  “(ตฺฺวํ)  กเถุห่ิ  สิามิ,  กิสิฺมึ  เตฺ  ตฺณฺห่าตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  ภริิยา อ.ภิริริยา  อาห กล่่าวแล่�ว  นฺํ  (เสิฏฺฺฅึ) กะเศริษฐีีนี่ั้นี่  อิตฺิ ว่า  “สิามิ 

ข้�าแตฺ่นี่าย  (ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  กเถุหิ จฺงบอก,  ตฺณฺหา อ.ความอยาก  เตฺ ข้องท่านี่  กิสิฺมึ 

ในี่อะไริ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ทีนี่ั้นี่ ภิริริยา จฺึงกล่่าวกะเศริษฐีีนี่ั้นี่ว่า “นี่าย ท่านี่จฺงบอกเถุิด, ความอยากข้องท่านี่  

ในี่อะไริ ?”

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี  ภิริิยา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง 

เสิฏฺฺฅึๆ อกถุิตฺกัมมะในี่ อาห่  “สิามิ อาล่ปนี่ะ  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุห่ิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก,  กิสิฺมึ วิสิยาธาริะในี่ ตฺณฺห่า  เตฺ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ตฺณฺห่าๆ ล่ิงคัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. โสิ  วจฺนี่ํ  ปริิคิล่นีฺ่โตฺ  วิย  “อตฺฺถุิ  เม  ตฺณฺห่าตฺิ  อาห่ ฯ  

 โสิ  (เสิฏฺฺิี)  วจฺนี่ํ  ปริิคิล่นีฺ่โตฺ  วิย  “อตฺฺถุิ  เม  ตฺณฺห่าตฺิ  อาห่ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  ปิริิคิลนฺฺโตฺ  วิย ริาวกะว่ากล่่นี่อย้่  วจฺนฺํ ซึ�งคํา  อาห กล่่าว

แล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺณฺหา อ.ความอยาก  เม ข้องเริา  อตฺฺถุิ มีอย้่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ ดุจฺกล่่นี่คําพ้ด กล่่าวว่า “ความอยากข้องเริา มีอย้่”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วจฺนี่ํ อวุตฺตฺ- 

กัมมะในี่ ปริิคิล่นีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ วจฺนี่ํ   

ปริิคล่นีฺ่โตฺ  “ตฺณฺห่า สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เม สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

ตฺณฺห่า”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๑. “กึ  ตฺณฺห่า  สิามีตฺิ ฯ  

 (สิา  ภิริิยา)  “กึ  ตฺณฺห่า  สิามีตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “สิามิ ข้�าแตฺ่นี่าย  ตฺณฺหา อ.ความ

อยาก  กึ อะไริ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ถุามว่า “นี่าย ความอยากอะไริ ?”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “สิามิ อาล่ปนี่ะ   

กึศัพท์ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  ตฺณฺห่า ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. “กปลฺ่ล่ป้วํ  ข้าทิตฺุกาโมมฺห่ีตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “(อห่ํ)  กปลฺ่ล่ป้วํ  ข้าทิตฺุกาโม  อมฺห่ิ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.เริา  ขาทิตฺุกาโม เป็นี่ผู้้�

ใคริ่เพ่�ออันี่เคี้ยวกินี่  กปิลฺลปิูวํ ซึ�งข้นี่มเบ่้อง  อมฺหิ ย่อมเป็นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เริาเป็นี่ผู้้�ปริะสิงค์เพ่�อจฺะเคี้ยวกินี่ข้นี่มเบ่้อง”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กปลฺ่ล่ป้วํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทิตฺุกาโมๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ 

อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. “อถุ  กิมตฺฺถุํ  เม  นี่  กเถุสิิ,  กึ  ตฺฺวํ  ทล่ิทฺโทสิิ,  อิทานี่ิ  สิกล่สิกฺกรินี่ิคมวาสิีนี่ํ  ปโห่นี่เก   

กปลฺ่ล่ป้เว  ปจฺิสิฺสิามีตฺิ ฯ    

 (สิา  ภิริิยา)  “อถุ  (ภิาเว  สินีฺ่เตฺ),  (ตฺฺวํ)  กิมตฺฺถุํ  เม  นี่  กเถุสิิ,  กึ  ตฺฺวํ  ทล่ิทฺโท  อสิิ,  อิทานี่ิ  (อห่ํ)  

สิกล่สิกฺกรินี่ิคมวาสิีนี่ํ  (ชื่นี่านี่ํ)  ปโห่นี่เก  กปลฺ่ล่ป้เว  ปจฺิสิฺสิามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อถุ  (ภาเว) คริั้นี่เม่�อความเป็นี่

อย่างนี่ั้นี่  (สินฺฺเตฺ) มีอย้่,  (ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  นฺ  กเถุสิิ ย่อมไม่บอก  เม แก่ดิฉันี่  กิมตฺฺถุํ 

เพริาะอะไริ,  ตฺฺวํ อ.ท่านี่  ทลิทฺโท เป็นี่คนี่ข้ัดสินี่  อสิิ ย่อมเป็นี่  กึ ห่ริ่อ,  อิทานฺิ ในี่
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กาล่นี่ี้  (อหํ) อ.ดิฉันี่  ปิจฺิสิฺสิามิ จฺักทอด  กปิลฺลปิูเว ซึ�งข้นี่มเบ่้อง ท.  ปิโหนฺเก ให่�เป็นี่

ข้องเพียงพอ  (ชนฺานฺํ) แก่ชื่นี่ ท.  สิกลสิกฺกรินฺิคมวาสิีนฺํ ผู้้�อย้่ในี่นี่ิคมชื่่�อว่าสิักกริะทั้ง

สิิ้นี่โดยปกตฺิ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เม่�อเป็นี่เชื่่นี่นี่ั้นี่ ท่านี่ไม่บอกแก่ดิฉันี่ เพริาะอะไริ ? ท่านี่เป็นี่คนี่

ข้ัดสินี่ห่ริ่อ ? บัดนี่ี้ ดิฉันี่จฺักทอดข้นี่มเบ่้องทั้งห่ล่าย ให่�เพียงพอแก่พวกชื่นี่ผู้้�อย้่ในี่นี่ิคม

ชื่่�อว่าสิักกริะทั้งสิิ้นี่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อถุ วิเสิสินี่ะ

ข้อง ภิาเวๆ ล่ักข้ณะในี่ สินีฺ่เตฺๆ ล่ักข้ณกิริิยา,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุสิิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  กิมตฺฺถุํ เห่ตฺุในี่ กเถุสิิ  เม สิัมปทานี่ในี่ กเถุสิิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ กเถุสิิ,  ตฺฺวํ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ อสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  ทล่ิทฺโท วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ 

อสิิ,  อิทานี่ิ กาล่สิัตฺตฺมี  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิกล่-

สิกฺกรินี่ิคมวาสิีนี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่านี่ํๆ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่เกๆ วิกตฺิกัมมะในี่ ปจฺิสิฺสิามิ  

กปลฺ่ล่ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปจฺิสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔. “กินีฺ่เตฺ  เอเตฺห่ิ,  อตฺฺตฺโนี่  กมฺมํ  กตฺฺวา  ข้าทิสิฺสินีฺ่ตฺีตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “กึ  (ปโยชื่นี่ํ)  เตฺ  เอเตฺห่ิ  (ชื่เนี่ห่ิ),  (เตฺ  ชื่นี่า)  อตฺฺตฺโนี่  กมฺมํ  กตฺฺวา  ข้าทิสิฺสินีฺ่ตฺีตฺิ  

(อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “กึ  (ปิโยชนฺํ) อ.ปริะโยชื่นี่์อะไริ   

เอเตฺหิ  (ชเนฺหิ) ด�วยชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั�นี่  เตฺ แก่เธอ,  (เตฺ  ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั้นี่  กตฺฺวา 

กริะทําแล่�ว  กมฺมํ ซึ�งการิงานี่  อตฺฺตฺโนฺ ข้องตฺนี่  ขาทิสิฺสินฺฺตฺิ จฺักเคี้ยวกินี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ปริะโยชื่นี่์อะไริด�วยพวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั�นี่แก่เธอ, พวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั้นี่ 

ทําการิงานี่ข้องตฺนี่ จฺักเคี้ยวกินี่”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “กึ วิเสิสินี่ะข้อง  

ปโยชื่นี่ํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  เตฺ สิัมปทานี่ในี่ ปโยชื่นี่ํ  เอเตฺห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่เนี่ห่ิๆ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะ

ในี่ ปโยชื่นี่ํ,  เตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ข้าทิสิฺสินีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

อตฺฺตฺโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ กมฺมํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ข้าทิสิฺสินีฺ่ตฺิ”  
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อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕. “เตฺนี่ห่ิ  เอกริจฺฺฉวาสิีนี่ํ  ปโห่นี่เก  กปลฺ่ล่ป้เว  ปจฺิสิฺสิามีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “เตฺนี่ห่ิ  (อห่ํ)  เอกริจฺฺฉวาสิีนี่ํ  (ชื่นี่านี่ํ)  ปโห่นี่เก  กปลฺ่ล่ป้เว  ปจฺิสิฺสิามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนฺหิ ถุ�าอย่างนี่ั้นี่  (อหํ) 

อ.ดิฉันี่  ปิจฺิสิฺสิามิ จฺักทอด  กปิลฺลปิูเว ซึ�งข้นี่มเบ่้อง ท.  ปิโหนฺเก ให่�เป็นี่ข้องเพียงพอ   

(ชนฺานฺํ) แก่ชื่นี่ ท.  เอกริจฺฺฉวาสิีนฺํ ผู้้�อย้่ในี่ถุนี่นี่เดียวกันี่โดยปกตฺิ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ถุ�าเชื่่นี่นี่ั้นี่ ดิฉันี่จฺักทอดข้นี่มเบ่้องทั้งห่ล่าย ให่�เพียงพอแก่พวกชื่นี่ 

ผู้้�อย้่ในี่ถุนี่นี่เดียวกันี่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เตฺนี่ห่ิ อุยโยชื่นี่ัตฺถุะ   

อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกริจฺฺฉาวาสิีนี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง  

ชื่นี่านี่ํๆ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่กํๆ วิกตฺิกัมมะในี่ ปจฺิสิฺสิามิ  กปลฺ่ล่ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่  

ปจฺิสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. “ชื่านี่ามห่ํ  ตฺว  มห่ทฺธนี่ภิาวนีฺ่ตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “ชื่านี่ามิ  อห่ํ  ตฺว  มห่ทฺธนี่ภิาวํ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.เริา  ชานฺามิ ย่อมริ้�  ตฺว  

มหทฺธนฺภาวํ ซึ�งความที� แห่่งเธอ เป็นี่ผู้้�มีทริัพย์มาก”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เริาย่อมริ้�ความที�เธอเป็นี่ผู้้�มีทริัพย์มาก”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

ชื่านี่ามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺว ภิาวาทิสิัมพันี่ธะในี่ มห่ทฺธนี่ภิาวํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ 

ชื่านี่ามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๗. “อิมสิฺมึ  เคห่สิามนีฺ่เตฺ  สิพฺเพสิํ  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “(อห่ํ)  อิมสิฺมึ  เคห่สิามนีฺ่เตฺ  สิพฺเพสิํ  (ชื่นี่านี่ํ)  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉันี่  ปิจฺามิ จฺะทอด   

กตฺฺวา กริะทํา  ปิโหนฺกํ ให่�เป็นี่ข้องเพียงพอ  (ชนฺานฺํ) แก่ชื่นี่ ท.  สิพฺเพสิํ ทั้งปวง  

อิมสิฺมึ  เคหสิามนฺฺเตฺ ในี่ที�โดยริอบแห่่งเริ่อนี่นี่ี้”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ดิฉันี่จฺะทอดทําให่�เพียงพอแก่พวกชื่นี่ทั้งห่มด ในี่ที�โดยริอบ 

แห่่งเริ่อนี่นี่ี้”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ ปจฺามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมสิฺมึ วิเสิสินี่ะข้อง เคห่สิามนีฺ่เตฺๆ วิสิยาธาริะในี่  

ชื่นี่านี่ํ  สิพฺเพสิํ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่านี่ํๆ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่กํๆ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ 

กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปจฺามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. “ชื่านี่ามห่ํ  ตฺว  มห่ชืฺ่ฌาสิยภิาวนีฺ่ตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “ชื่านี่ามิ  อห่ํ  ตฺว  มห่ชืฺ่ฌาสิยภิาวํ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เริา  ชานฺามิ ย่อมริ้�  ตฺว  

มหชฺฌาสิยภาวํ ซึ�งความที� แห่่งเธอ เป็นี่ผู้้�มีอัธยาศัยให่ญ่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เริาย่อมริ้�ความที�เธอเป็นี่ผู้้�มีอัธยาศัยให่ญ่”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

ชื่านี่ามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺว ภิาวาทิสิัมพันี่ธะในี่ มห่ชืฺ่ฌาสิยภิาวํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมมะในี่ ชื่านี่ามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙. “เตฺนี่ห่ิ  เตฺ  ปุตฺฺตฺทาริมตฺฺตฺสิฺเสิว  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “เตฺนี่ห่ิ  (อห่ํ)  เตฺ  ปุตฺฺตฺทาริมตฺฺตฺสิฺสิ  เอว  (ชื่นี่สิฺสิ)   ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ   

(อาห่) ฯ
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 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนฺหิ ถุ�าอย่างนี่ั้นี่  (อหํ) อ.ดิฉันี่  

ปิจฺามิ จฺะทอด  กตฺฺวา ทํา  ปิโหนฺกํ ให่�เป็นี่ข้องเพียงพอ  (ชนฺสิฺสิ) แก่ชื่นี่  ปิุตฺฺตฺทาริ-

มตฺฺตฺสิฺสิ  เอว สิักว่าบุตฺริแล่ะภิริริยา  เตฺ ข้องท่านี่นี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ถุ�าเชื่่นี่นี่ั้นี่ ดิฉันี่จฺะทอด ทําให่�เพียงพอแก่ชื่นี่เพียงบุตฺริแล่ะภิริริยา 

ข้องท่านี่เท่านี่ั้นี่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เตฺนี่ห่ิ อุยโยชื่นี่ัตฺถุะ  

 อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เตฺ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ปุตฺฺตฺทาริมตฺฺตฺสิฺสิ  

เอวศพท์ อวธาริณะเข้�า ปุตฺฺตฺทาริมตฺฺตฺสิฺสิๆ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่สิฺสิๆ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่กํๆ 

วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปจฺามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐. “กินีฺ่เตฺ  เอเตฺห่ีตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “กึ  (ปโยชื่นี่ํ)  เตฺ  เอเตฺห่ิ  (ชื่เนี่ห่ิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “กึ  (ปิโยชนฺํ) อ.ปริะโยชื่นี่์อะไริ  

เอเตฺหิ  (ชเนฺหิ) ด�วยชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั�นี่  เตฺ แก่เธอ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ปริะโยชื่นี่์อะไริด�วยพวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั�นี่ แก่เธอ”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “กึ วิเสิสินี่ะข้อง 

ปโยชื่นี่ํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  เตฺ สิัมปทานี่ในี่ ปโยชื่นี่ํ  เอเตฺห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่เนี่ห่ิๆ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะ

ในี่ ปโยชื่นี่ํ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑. “กึ  ปนี่  ตฺุยฺห่ญฺฺจฺ  มยฺห่ญฺฺจฺ  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “(อห่ํ)  กึ  ปนี่  ตฺุยฺห่ญฺฺจฺ  มยฺห่ญฺฺจฺ  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ปินฺ ก็  (อหํ) อ.ดิฉันี่  ปิจฺามิ  

จฺะทอด  กตฺฺวา กริะทํา  ปิโหนฺกํ ให่�เป็นี่ข้องเพียงพอ  ตฺุยฺหํ  จฺ แก่ท่านี่ด�วย  มยฺหํ  จฺ 

แก่ดิฉันี่ด�วย  กึ ห่ริ่อ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ
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 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ก็ดิฉันี่ จฺะทอดทําให่�เพียงพอแก่ท่านี่แล่ะดิฉันี่ห่ริ่อ ?”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนี่ศัพท์ วากยา- 

ริัมภิโชื่ตฺกะ  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  ตฺุยฺห่ํ 

แล่ะ มยฺห่ํ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่กํ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ตฺุยฺห่ํ แล่ะ มยฺห่ํ   

ปโห่นี่กํ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปจฺามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. “ตฺฺวํ  กึ  กริิสิฺสิสิีตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “ตฺฺวํ  กึ  กริิสิฺสิสิีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺฺวํ อ.เธอ  กริิสิฺสิสิิ จฺักกริะทํา  กึ 

ซึ�งอะไริ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เธอจฺักทําอะไริ ?”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

กริิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กริิสิฺสิสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่  

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓. “เตฺนี่ห่ิ  เอกกสิฺเสิว  เตฺ  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ ฯ

 (สิา  ภิริิยา)  “เตฺนี่ห่ิ  (อห่ํ)  เอกกสิฺสิ  เอว  เตฺ  ปโห่นี่กํ  กตฺฺวา  ปจฺามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนฺหิ ถุ�าอย่างนี่ั้นี่  (อหํ) อ.ดิฉันี่  

ปิจฺามิ จฺะทอด  กตฺฺวา กริะทํา  ปิโหนฺกํ ให่�เป็นี่ข้องเพียงพอ  เตฺ แก่ท่านี่  เอกกสิฺสิ  

เอว ผู้้�ผู้้�เดียวนี่ั�นี่เทียว ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวว่า “ถุ�าเชื่่นี่นี่ั้นี่ ดิฉันี่จฺะทอดทําให่�เพียงพอแก่ท่านี่เพียงผู้้�เดียวเท่านี่ั้นี่”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เตฺนี่ห่ิ อุยโยชื่นี่ัตฺถุะ   

อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ เอกกสิฺสิๆ 

วิเสิสินี่ะข้อง เตฺๆ สิัมปทานี่ในี่ ปโห่นี่กํๆ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปจฺามิ”  
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อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔. “อิมสิฺมึ  ิาเนี่  ปจฺฺจฺมาเนี่,  พห่้  ปจฺฺจฺาสิึสินีฺ่ตฺิ,  สิกล่ตฺณฺฑุเล่  ิเปตฺฺวา  ภิินีฺ่นี่ตฺณฺฑุเล่  จฺ   

อุทฺธนี่กปลฺ่ล่านี่ิ  จฺ  อาทาย  โถุกํ  ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺญฺฺจฺ  คเห่ตฺฺวา  สิตฺฺตฺภิ้มิกสิฺสิ   

ปาสิาทสิฺสิ  อุปริิมตฺล่ํ  อาริุยฺห่  ปจฺ,  ตฺตฺฺถุาห่ํ  เอกโก ว  นี่ิสิีทิตฺฺวา  ข้าทิสิฺสิามีตฺิ ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺิี)  “(ป้เว  ตฺยา)  อิมสิฺมึ  ิาเนี่  ปจฺฺจฺมาเนี่,  พห่้  (ชื่นี่า)  ปจฺฺจฺาสิึสินีฺ่ตฺิ,  (ตฺฺวํ)  สิกล่ตฺณฺฑุเล่  

ิเปตฺฺวา  ภิินีฺ่นี่ตฺณฺฑุเล่  จฺ  อุทฺธนี่กปลฺ่ล่านี่ิ  จฺ  อาทาย  โถุกํ  ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺํ  จฺ  คเห่ตฺฺวา   

สิตฺฺตฺภิ้มิกสิฺสิ  ปาสิาทสิฺสิ  อุปริิมตฺล่ํ  อาริุยฺห่  ปจฺ,  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนี่)  อห่ํ  เอกโก ว  นี่ิสิีทิตฺฺวา   

ข้าทิสิฺสิามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โสิ  เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(ปิูเว) คริั้นี่เม่�อข้นี่ม  (ตฺยา) 

อันี่เธอ  ปิจฺฺจฺมาเนฺ ทอดอย้่  อิมสิฺมึ  ฅาเนฺ ในี่ที�นี่ี้,  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  พหู มาก   

ปิจฺฺจฺาสิึสินฺฺตฺิ ย่อมห่วังเฉพาะ,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  ฅเปิตฺฺวา เว�นี่แล่�ว  สิกลตฺณฺฑุเล ซึ�ง

ข้�าวสิาริทั้งสิิ้นี่ ท.  อาทาย ถุ่อเอาแล่�ว  ภินฺฺนฺตฺณฺฑุเล  จฺ ซึ�งข้�าวสิาริอันี่ห่ักแล่�ว ท. 

ด�วย  อุทฺธนฺกปิลฺลานฺิ  จฺ ซึ�งเตฺา แล่ะกริะทะ ท. ด�วย  คเหตฺฺวา ถุ่อเอาแล่�ว  ขีริสิปิฺปิิ- 

มธุผาณิตฺํ  ซึ�งนี่ํ้านี่ม เนี่ยใสิ นี่ํ้าผู้ึ้ง แล่ะนี่ํ้าอ�อย  โถุกํ ห่นี่่อยห่นี่ึ�ง  จฺ ด�วย  อาริุยฺห ข้ึ้นี่

แล่�ว  อุปิริิมตฺลํ สิ้่พ่้นี่อันี่มีในี่เบ่้องบนี่  ปิาสิาทสิฺสิ แห่่งปริาสิาท  สิตฺฺตฺภูมิกสิฺสิ อันี่

ปริะกอบแล่�วด�วยชื่ั้นี่เจฺ็ด  ปิจฺ จฺงทอด,  อหํ อ.เริา  เอกโก ว ผู้้�ผู้้�เดียวเทียว  นฺิสิีทิตฺฺวา 

นี่ั�งแล่�ว  ขาทิสิฺสิามิ จฺักเคี้ยวกินี่  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนฺ) ในี่ที�นี่ั้นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เม่�อเธอทอดข้นี่มอย้่ในี่ที�นี่ี้, พวกชื่นี่จฺํานี่วนี่มาก ย่อมห่วังเฉพาะ, 

เธอเว�นี่ข้�าวสิาริทั้งห่มดเสิีย ถุ่อเอาเฉพาะข้�าวสิาริที�ห่ักแล่�ว เตฺา แล่ะกริะทะ ถุ่อเอา

นี่ํ้านี่ม เนี่ยใสิ นี่ํ้าผู้ึ้ง แล่ะนี่ํ้าอ�อย ห่นี่่อยห่นี่ึ�ง ข้ึ้นี่สิ้่พ่้นี่ข้�างบนี่ข้องปริาสิาท ๗ ชื่ั้นี่  

จฺงทอด, เฉพาะเริาเพียงผู้้�เดียวเท่านี่ั้นี่ นี่ั�งแล่�ว จฺักเคี้ยวกินี่ในี่ที�นี่ั้นี่”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ป้เว ล่ักข้ณะ

ในี่ ปจฺฺจฺมาเนี่ๆ ล่ักข้ณกิริิยา  ตฺยา อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ ปจฺฺจฺมาเนี่  อิมสิฺมึ วิเสิสินี่ะข้อง 

ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ ปจฺฺจฺมาเนี่,  พห่้ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺฺจฺาสิึสินีฺ่ตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิกล่ตฺณฺฑุเล่ 
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อวุตฺตฺกัมมะในี่ ฅเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาทาย  ภิินีฺ่นี่ตฺณฺฑุเล่ ก็ดี  อุทฺธนี่กปลฺ่ล่านี่ิ  

ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาทาย  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ภิินีฺ่นี่ตฺณฺฑุเล่ แล่ะ  

อุทฺธนี่กปลฺ่ล่านี่ิ  อาทาย ปุพพกาล่กิริิยาในี่ คเห่ตฺฺวา  โถุกํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ คเห่ตฺฺวา  

ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ คเห่ตฺฺวา  จฺศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ข้ีริสิปฺปิ- 

มธุผู้าณิตฺํ  คเห่ตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาริุยฺห่  สิตฺฺตฺภิ้มิกสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง ปาสิาทสิฺสิๆ 

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อุปริิมตฺล่ํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อาริุยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปจฺ,  อห่ํ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ ข้าทิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิเสิสินี่ะข้อง ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะ 

ในี่ ข้าทิสิฺสิามิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ เอกโกๆ วิเสิสินี่ะข้อง อห่ํ  นี่ิสิีทิตฺฺวา ปุพพ-

กาล่กิริิยาในี่ ข้าทิสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๕. สิา  “สิาธ้ตฺิ  ปฏฺิสิฺสิุณิตฺฺวา  คเห่ตฺพฺพํ  คาห่าเปตฺฺวา  ปาสิาทํ  อาริุยฺห่  ทาสิิโย  วิสิฺสิชืฺ่เชื่ตฺฺวา   

เสิฏฺฺิึ  ปกฺโกสิาเปสิิ ฯ

 สิา  (ภิริิยา)  “สิาธ้ตฺิ  ปฏฺิสิฺสิุณิตฺฺวา  (ทาสิิโย  อตฺฺตฺนี่า)  คเห่ตฺพฺพํ  (วตฺฺถุุํ)  คาห่าเปตฺฺวา  ปาสิาทํ   

อาริุยฺห่  ทาสิิโย  วิสิฺสิชืฺ่เชื่ตฺฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  เสิฏฺฺิึ  ปกฺโกสิาเปสิิ ฯ

 (สิา  ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  ปิฏฺิสิฺสิุณิตฺฺวา ฟังตฺอบแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “สิาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี่ี้  

(ทาสิิโย) ยังนี่างทาสิี ท.  คาหาเปิตฺฺวา ให่�ถุ่อเอาแล่�ว  (วตฺฺถุุํ) ซึ�งวัตฺถุุ  (อตฺฺตฺนฺา)   

คเหตฺพฺพํ อันี่ อันี่ตฺนี่ พึงถุ่อเอา  อาริุยฺห ข้ึ้นี่แล่�ว  ปิาสิาทํ สิ้่ปริาสิาท  วิสิฺสิชฺเชตฺฺวา 

สิล่ะแล่�ว  ทาสิิโย ซึ�งนี่างทาสิี ท.  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปิกฺโกสิาเปิสิิ ให่�ริ�องเริียกแล่�ว  

เสิฏฺฺฅึ ซึ�งเศริษฐีี ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ริับคําว่า “ได�จฺ่ะ” ให่�นี่างทาสิีทั้งห่ล่าย ถุ่อเอาวัตฺถุุที�ตฺนี่พึงถุ่อเอา ข้ึ้นี่สิ้่

ปริาสิาท  ปล่่อยพวกนี่างทาสิีแล่�ว ให่�คนี่เริียกท่านี่เศริษฐีี

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ปกฺโกสิาเปสิิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  “สิาธุ 

ล่ิงคัตฺถุะ” อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปฏฺิสิฺสิุณิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ คาห่าเปตฺฺวา  ทาสิิโย 

การิิตฺกัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวา  อตฺฺตฺนี่า อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ คเห่ตฺพฺพํๆ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุุํๆ 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาริุยฺห่  ปาสิาทํ สิัมปาปุณียกัมมะ 

ในี่ อาริุยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ วิสิฺสิชืฺ่เชื่ตฺฺวา  ทาสิิโย อวุตฺตฺกัมมะในี่ วิสิฺสิชืฺ่เชื่ตฺฺวาๆ  
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ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปกฺโกสิาเปสิิ  ปุคฺคล่ํ การิิตฺกัมมะในี่ ปกฺโกสิาเปสิิ  เสิฏฺฺฅึ อวุตฺตฺ- 

กัมมะในี่ ปกฺโกสิาเปสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๖. โสิ  อาทิโตฺ  ปฏฺฺิาย  ทฺวาริานี่ิ  ปิทห่นีฺ่โตฺ  สิพฺพทฺวาเริสิุ  สิ้จฺิฆฏฺิกานี่ิ  ทตฺฺวา  สิตฺฺตฺมํ   

ตฺล่ํ  อภิิริุห่ิตฺฺวา  ตฺตฺฺถุปิ  ทฺวาริํ  ปิทห่ิตฺฺวา  นี่ิสิีทิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺิี)  อาทิโตฺ  ปฏฺฺิาย  ทฺวาริานี่ิ  ปิทห่นีฺ่โตฺ  สิพฺพทฺวาเริสิุ  สิ้จฺิฆฏฺิกานี่ิ  ทตฺฺวา  สิตฺฺตฺมํ   

ตฺล่ํ  อภิิริุห่ิตฺฺวา  ตฺตฺฺถุปิ  (สิตฺฺตฺมตฺเล่)  ทฺวาริํ  ปิทห่ิตฺฺวา  นี่ิสิีทิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  ปิิทหนฺฺโตฺ ปิดอย้่  ทฺวาริานฺิ ซึ�งปริะตฺ้ ท.  ปิฏฺฺฅาย จฺําเดิม  

อาทิโตฺ แตฺ่ตฺ�นี่  ทตฺฺวา ให่�แล่�ว  สิูจฺิฆฏฺิกานฺิ ซึ�งกล่อนี่แล่ะล่ิ�ม ท.  สิพฺพทฺวาเริสิุ  

ในี่ปริะตฺ้ทั้งปวง ท.  อภิริุหิตฺฺวา ข้ึ้นี่เฉพาะแล่�ว  ตฺลํ สิ้่พ่้นี่  สิตฺฺตฺมํ ที�เจฺ็ด  ปิิทหิตฺฺวา 

ปิดแล่�ว  ทฺวาริํ ซึ�งปริะตฺ้  ตฺตฺฺถุปิิ  (สิตฺฺตฺมตฺเล) ณ ชื่ั้นี่ที�เจฺ็ด แม�นี่ั้นี่  นฺิสิีทิ นี่ั�งแล่�ว ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ ปิดปริะตฺ้ทั้งห่ล่ายตฺั้งแตฺ่ตฺ�นี่ ใสิ่กล่อนี่แล่ะล่ิ�มที�ทุกบานี่ปริะตฺ้ ข้ึ้นี่สิ้่พ่้นี่ที� ๗   

ปิดปริะตฺ้พ่้นี่ชื่ั้นี่ที� ๗ แม� ณ ที�นี่ั้นี่ แล่�วก็นี่ั�ง

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อาทิโตฺ อปาทานี่

ในี่ ปฏฺฺฅายๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปิทห่นีฺ่โตฺ  ทฺวาริานี่ิ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปิทห่นีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริ-

กิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  สิพฺพทฺวาเริสิุ วิสิยาธาริะในี่ ทตฺฺวา  สิ้จฺิฆฏฺิกานี่ิ อวุตฺตฺกัมมะในี่  

ทตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อภิิริุห่ิตฺฺวา  สิตฺฺตฺมํ วิเสิสินี่ะนี่ข้อง ตฺล่ํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่  

อภิิริุห่ิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปิทห่ิตฺฺวา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิเสิสินี่ะ

ข้อง สิตฺฺตฺมตฺเล่ๆ วิสิยาธาริะในี่ ปิทห่ิตฺฺวา  ทฺวาริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปิทห่ิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริิยาในี่ นี่ิสิีทิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๗. ภิริิยาปิสิฺสิ  อุทฺธเนี่  อคฺคึ  ชื่าเล่ตฺฺวา  กปลฺ่ล่ํ  อาโริเปตฺฺวา  ป้เว  ปจฺิตฺํุ  อาริภิิ ฯ

 ภิริิยาปิ  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺิิโนี่)  อุทฺธเนี่  อคฺคึ  ชื่าเล่ตฺฺวา  กปลฺ่ล่ํ  อาโริเปตฺฺวา  ป้เว  ปจฺิตฺํุ  อาริภิิ ฯ

 ภริิยาปิิ แม� อ.ภิริริยา  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺฅิโนฺ) ข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่  อคฺคึ ยังไฟ  ชาเลตฺฺวา ให่�

โพล่งแล่�ว  อุทฺธเนฺ บนี่เตฺา  อาโริเปิตฺฺวา ยกข้ึ้นี่แล่�ว  กปิลฺลํ ซึ�งกริะทะ  อาริภิ เริิ�มแล่�ว  

ปิจฺิตฺุํ เพ่�ออันี่ทอด  ปิูเว ซึ�งข้นี่ม ท. ฯ
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 แม�ภิริริยาข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่ ก่อไฟบนี่เตฺา ยกกริะทะ เริิ�มจฺะทอดข้นี่มทั้งห่ล่าย

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาริภิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅิโนี่ๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ภิริิยา  อุทฺธเนี่ วิสิยาธาริะในี่ ชื่าเล่ตฺฺวา  

อคฺคึ การิิตฺกัมมะในี่ ชื่าเล่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาโริเปตฺฺวา  กปลฺ่ล่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ 

อาโริเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาริภิิ  ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปจฺิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่ในี่ 

อาริภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๘. อถุ  สิตฺฺถุา  ปาโตฺ ว  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺเถุริํ  อามนีฺ่เตฺสิิ  “เอโสิ  โมคฺคลฺ่ล่านี่  ริาชื่คห่สิฺสิ   

อวิท้เริ  สิกฺกรินี่ิคเม  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิี  ‘กปลฺ่ล่ป้เว  ข้าทิสิฺสิามีตฺิ  อญฺฺเญฺสิํ  ทสิฺสินี่ภิเยนี่   

สิตฺฺตฺภิ้มิเก  ปาสิาเท  กปลฺ่ล่ป้เว  ปาจฺาเปตฺิ,  ตฺฺวํ  ตฺตฺฺถุ  คนีฺ่ตฺฺวา  เสิฏฺฺิึ  ทเมตฺฺวา   

นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ  กตฺฺวา  อุโภิปิ  ชื่ายปตฺิเก  ป้เว  จฺ  ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺาทีนี่ิ  จฺ  คาห่าเปตฺฺวา  

อตฺฺตฺโนี่  พเล่นี่  เชื่ตฺวนี่ํ  อาเนี่ห่ิ;  อชืฺ่ชื่าห่ํ  ปญฺฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิ  สิทฺธึ  วิห่าเริเยว   

นี่ิสิีทิสิฺสิามิ,  ป้เวเห่ว  ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กริิสิฺสิามีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ  สิตฺฺถุา  ปาโตฺ ว  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺเถุริํ  อามนีฺ่เตฺสิิ  “เอโสิ  โมคฺคลฺ่ล่านี่  ริาชื่คห่สิฺสิ   

อวิท้เริ  สิกฺกรินี่ิคเม  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิี  ‘(อห่ํ)  กปลฺ่ล่ป้เว  ข้าทิสิฺสิามีตฺิ  (จฺินีฺ่เตฺตฺฺวา  ภิริิยํ)  อญฺฺเญฺสิํ   

(ชื่นี่านี่ํ)  ทสิฺสินี่ภิเยนี่  สิตฺฺตฺภิ้มิเก  ปาสิาเท  กปลฺ่ล่ป้เว  ปาจฺาเปตฺิ,  ตฺฺวํ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนี่)  คนีฺ่ตฺฺวา   

เสิฏฺฺิึ  ทเมตฺฺวา  นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ  กตฺฺวา  อุโภิปิ  ชื่ายปตฺิเก  ป้เว  จฺ  ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺาทีนี่ิ  (วตฺฺถุ้นี่ิ)  จฺ   

คาห่าเปตฺฺวา  อตฺฺตฺโนี่  พเล่นี่  เชื่ตฺวนี่ํ  อาเนี่ห่ิ;  อชืฺ่ชื่  อห่ํ  ปญฺฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิ  สิทฺธึ  วิห่าเริ  เอว  

นี่ิสิีทิสิฺสิามิ,  (อห่ํ)  ป้เวห่ิ  เอว  ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กริิสิฺสิามีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  อามนฺฺเตฺสิิ ตฺริัสิเริียกแล่�ว  มหาโมคฺคลฺลานฺตฺฺเถุริํ  

ซึ�งพริะมห่าโมคคัล่ล่านี่ะผู้้�เถุริะ  ปิาโตฺ ว ในี่เวล่าเชื่�าเทียว  อาห ตฺริัสิแล่�ว  อิตฺิ ว่า  

“โมคฺคลฺลานฺ ด้ก่อนี่โมคคัล่ล่านี่ะ  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีีผู้้�ตฺริะห่นี่ี�  สิกฺกรินฺิคเม ในี่

นี่ิคมชื่่�อว่าสิักกริะ  อวิทูเริ อันี่ไม่ไกล่  ริาชคหสิฺสิ แห่่งเม่องริาชื่คฤห่์  เอโสิ นี่ั�นี่   

(จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  ‘(อหํ) อ.เริา  ขาทิสิฺสิามิ จฺักเคี้ยวกินี่  กปิลฺลปิูเว 

ซึ�งข้นี่มเบ่้อง ท.’  อิตฺิ ดังนี่ี้  (ภริิยํ) ยังภิริริยา  ปิาจฺาเปิตฺิ ย่อมให่�ทอด  กปิลฺลปิูเว 

ซึ�งข้นี่มเบ่้อง ท.  ปิาสิาเท บนี่ปริาสิาท  สิตฺฺตฺภูมิเก อันี่ปริะกอบแล่�วด�วยชื่ั้นี่เจฺ็ด   

ทสิฺสินฺภเยนฺ เพริาะความกล่ัวแตฺ่การิเห่็นี่  (ชนฺานฺํ) ข้องชื่นี่ ท.  อญฺเฃสิํ เห่ล่่าอ่�นี่,   
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ตฺฺวํ อ.เธอ  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่�ว  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนฺ) ในี่ที�นี่ั้นี่  ทเมตฺฺวา ฝึกแล่�ว  เสิฏฺฺฅึ ซึ�งเศริษฐีี  

กตฺฺวา กริะทําแล่�ว  นฺิพฺพิเสิวนฺํ ให่�เป็นี่ผู้้�มีเสิพผู้ิดออกแล่�ว  ชายปิตฺิเก ยังภิริริยาแล่ะ

สิามี ท.  อุโภปิิ แม�ทั้งสิอง  คาหาเปิตฺฺวา ให่�ถุ่อเอาแล่�ว  ปิูเว  จฺ ซึ�งข้นี่ม ท. ด�วย  ขีริ-

สิปิฺปิิมธุผาณิตฺาทีนฺิ  (วตฺฺถุูนฺิ)  จฺ ยังวัตฺถุุ ท. มีนี่ํ้านี่ม เนี่ยใสิ นี่ํ้าผู้ึ้ง แล่ะนี่ํ้าอ�อยเป็นี่ตฺ�นี่

ด�วย  อาเนฺหิ จฺงนี่ํามา  เชตฺวนฺํ สิ้่พริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่  พเลนฺ ด�วยกําล่ัง  อตฺฺตฺโนฺ 

ข้องตฺนี่;  อชฺช ในี่วันี่นี่ี้  อหํ อ.เริา  นฺิสิีทิสิฺสิามิ จฺักนี่ั�ง  วิหาเริ  เอว ในี่วิห่ารินี่ั�นี่เทียว  

สิทฺธึ กับ  ภิกฺขุสิเตฺหิ ด�วยริ�อยแห่่งภิิกษุ ท.  ปิญฺจฺหิ ห่�า,  อหํ อ.เริา  กริิสิฺสิามิ จฺัก

กริะทํา  ภตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ ซึ�งกิจฺด�วยภิัตฺริ  ปิูเวหิ  เอว ด�วยข้นี่ม ท. นี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 คริั้งนี่ั้นี่ พริะศาสิดาตฺริัสิเริียกพริะมห่าโมคคัล่ล่านี่เถุริะมาในี่เวล่าเชื่�าตฺริ้่ ตฺริัสิว่า  

“โมคคัล่ล่านี่ะ เศริษฐีีผู้้�ตฺริะห่นี่ี�ในี่สิักกรินี่ิคม ไม่ไกล่แห่่งเม่องริาชื่คฤห่์นี่ั�นี่ คิดว่า ‘เริา

จฺักเคี้ยวกินี่ข้นี่มเบ่้องทั้งห่ล่าย’ ดังนี่ี้ จฺึงให่�ภิริริยาทอดข้นี่มเบ่้องทั้งห่ล่าย บนี่ปริาสิาท 

๗ ชื่ั้นี่ เพริาะกล่ัวพวกชื่นี่เห่ล่่าอ่�นี่เห่็นี่, เธอไปในี่ที�นี่ั้นี่ ฝึกเศริษฐีี ทําให่�เป็นี่ผู้้�ปริาศจฺาก

การิเสิพผู้ิด ทําให่�ภิริริยาแล่ะสิามีแม�ทั้งสิอง ถุ่อเอาข้นี่มทั้งห่ล่าย นี่ํ้านี่ม เนี่ยใสิ นี่ํ้าผู้ึ้ง 

แล่ะนี่ํ้าอ�อยเป็นี่ตฺ�นี่  จฺงนี่ํามาสิ้่พริะเชื่ตฺวันี่ ด�วยกําล่ังข้องตฺนี่, ในี่วันี่นี่ี้ เริาพริ�อมกับภิิกษุ 

๕๐๐ ริ้ป จฺักนี่ั�งในี่วิห่ารินี่ั�นี่แห่ล่ะ, เริาจฺักทําภิัตฺกิจฺด�วยข้นี่มทั้งห่ล่ายทีเดียว” 

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี  สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อามนีฺ่เตฺสิิ แล่ะ อาห่  อามนีฺ่เตฺสิิ ก็ดี  อาห่ ก็ดี 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ปาโตฺๆ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ อามนีฺ่เตฺสิิ  

มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺเถุริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อามนีฺ่เตฺสิิ  “โมคฺคลฺ่ล่านี่ อาล่ปนี่ะ  เอโสิ วิเสิสินี่ะ

ข้อง มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅีๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ปาจฺาเปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  ริาชื่คห่สิฺสิ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อวิท้เริๆ วิเสิสินี่ะข้อง สิกฺกรินี่ิคเมๆ วิสิยาธาริะในี่ มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅี  ‘อห่ํ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ ข้าทิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กปลฺ่ล่ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทิสิฺสิามิ’   

อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ จฺินีฺ่เตฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปาจฺาเปตฺิ  ภิริิยํ การิิตฺกัมมะในี่  

ปาจฺาเปตฺิ  อญฺฺเฃสิํ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่านี่ํๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ทสิฺสินี่ภิเยนี่ๆ เห่ตฺุในี่  

ปาจฺาเปตฺิ  สิตฺฺตฺภิ้มิเก วิเสิสินี่ะข้อง ปาสิาเทๆ วิสิยาธาริะในี่ ปาจฺาเปตฺิ  กปลฺ่ล่ป้เว  

อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปาจฺาเปตฺิ,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาเนี่ห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺตฺฺถุ

วิเสิสินี่ะข้อง ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ คนีฺ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ทเมตฺฺวา  เสิฏฺฺฅึ  

อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทเมตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ กตฺฺวา  นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ 
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คาห่าเปตฺฺวา  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุโภิๆ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่ายปตฺิเกๆ การิิตฺ- 

กัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวา  ป้เว ก็ดี  วตฺฺถุ้นี่ิ ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวา  ข้ีริสิปฺปิ-

มธุผู้าณิตฺาทีนี่ิ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุ้นี่ิ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ป้เว แล่ะ  

ข้ีริสิปฺปิมธุผู้าณิตฺาทีนี่ิ  วตฺฺถุ้นี่ิ  คาห่าเปตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาเนี่ห่ิ  อตฺฺตฺโนี่  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ พเล่นี่ๆ กริณะในี่ อาเนี่ห่ิ  เชื่ตฺวนี่ํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อาเนี่ห่ิ,  อชืฺ่ชื่ 

กาล่สิัตฺตฺมี  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิีทิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปญฺฺจฺห่ิ วิเสิสินี่ะ

ข้อง ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิๆ สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่ นี่ิสิีทิสิฺสิามิ  เอวศัพท์ 

อวธาริณะเข้�ากับ วิห่าเริๆ วิสิยาธาริะในี่ นี่ิสิีทิสิฺสิามิ,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กริิสิฺสิามิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ป้เวห่ิๆ กริณะในี่ กริิสิฺสิามิ   

ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กริิสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๙. เถุโริปิ  “สิาธุ  ภินีฺ่เตฺตฺิ  สิตฺฺถุุ  วจฺนี่ํ  สิมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวา  ตฺาวเทว  อิทฺธิพเล่นี่  ตฺํ  นี่ิคมํ  คนีฺ่ตฺฺวา   

ตฺสิฺสิ  ปาสิาทสิฺสิ  สิีห่ปญฺฺชื่ริทฺวาเริ  สิุนี่ิวตฺฺโถุ  สิุปาริุโตฺ  อากาเสิ  เอว  มณิริ้ปกํ  วิย   

อฏฺฺิาสิิ ฯ  

 เถุโริปิ  “สิาธุ  ภินีฺ่เตฺตฺิ  สิตฺฺถุุ  วจฺนี่ํ  สิมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวา  ตฺาวเทว  อิทฺธิพเล่นี่  ตฺํ  นี่ิคมํ  คนีฺ่ตฺฺวา   

ตฺสิฺสิ  ปาสิาทสิฺสิ  สิีห่ปญฺฺชื่ริทฺวาเริ  สิุนี่ิวตฺฺโถุ  สิุปาริุโตฺ  อากาเสิ  เอว  (ตฺิฏฺฺฅนีฺ่ตฺํ)  มณิริ้ปกํ  วิย   

อฏฺฺิาสิิ ฯ

 เถุโริปิิ แม� อ.พริะเถุริะ  สิมฺปิฏฺิจฺฺฉิตฺฺวา ริับพริ�อมแล่�ว  วจฺนฺํ ซึ�งพริะดําริัสิ  สิตฺฺถุุ ข้อง

พริะศาสิดา  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่พริะองค์ผู้้�เจฺริิญ  สิาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี่ี้  คนฺฺตฺฺวา 

ไปแล่�ว  ตฺํ  นฺิคมํ สิ้่นี่ิคมนี่ั้นี่  อิทฺธิพเลนฺ ด�วยกําล่ังแห่่งฤทธิ์  ตฺาวเทว ในี่ข้ณะนี่ั้นี่นี่ั�นี่

เทียว  สิุนฺิวตฺฺโถุ นีุ่่งดีแล่�ว  สิุปิาริุโตฺ ห่่มดีแล่�ว  อฏฺฺฅาสิิ ได�ย่นี่แล่�ว  สิีหปิญฺชริทฺวาเริ 

ณ ปริะตฺ้แห่่งสิีห่บัญชื่ริ  ตฺสิฺสิ  ปิาสิาทสิฺสิ ข้องปริาสิาทนี่ั้นี่  มณิริูปิกํ  วิย ริาวกะ อ.ริ้ป

แห่่งแก�วมณี  (ตฺิฏฺฺฅนฺฺตฺํ) อันี่ดําริงอย้่  อากาเสิ  เอว ในี่อากาศนี่ั�นี่เทียว ฯ

 แม�พริะเถุริะ ริับพริะดําริัสิข้องพริะศาสิดาว่า “ข้�าแตฺ่พริะองค์ผู้้�เจฺริิญ พริะเจฺ�าข้�า” ดังนี่ี้

แล่�ว ก็ไปสิ้่นี่ิคมนี่ั้นี่ ด�วยกําล่ังฤทธิ์ในี่ข้ณะนี่ั้นี่นี่ั�นี่แห่ล่ะ นีุ่่งดีแล่�ว ห่่มดีแล่�ว ได�ย่นี่ที�

ปริะตฺ้ข้องสิีห่บัญชื่ริ ข้องปริาสิาทนี่ั้นี่ ดุจฺริ้ปแก�วมณีดําริงอย้่ในี่อากาศนี่ั�นี่แห่ล่ะ



๕. เรื่่�องโกสิิยเศรื่ษฐีีผู้้�ตรื่ะหนี่ี�วรรค] 365

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ เถุโริๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อฏฺฺฅาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

“ภินีฺ่เตฺ อาล่ปนี่ะ  สิาธุ สิัมปฏฺิจฺฉนี่ัตฺถุล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ สิมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวา   

สิตฺฺถุุ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ วจฺนี่ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ สิมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่  

คนีฺ่ตฺฺวา  ตฺาวเทว กาล่สิัตฺตฺมีในี่ คนีฺ่ตฺฺวา  อิทฺธิพเล่นี่ กริณะในี่ คนีฺ่ตฺฺวา  ตฺํ วิเสิสินี่ะ

ข้อง นี่ิคมํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ คนีฺ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ สิุนี่ิวตฺฺโถุ  สิุปาริุโตฺ  ตฺสิฺสิ  

วิเสิสินี่ะข้อง ปาสิาทสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ สิีห่ปญฺฺชื่ริทฺวาเริๆ วิสิยาธาริะในี่ อฏฺฺฅาสิิ   

สิุนี่ิวตฺฺโถุ ก็ดี  สิุปาริุโตฺ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง เถุโริ เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ อากาเสิๆ  

วิสิยาธาริะในี่ ตฺิฏฺฺฅนีฺ่ตฺํๆ วิเสิสินี่ะข้อง มณิริ้ปกํๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตฺกะ

เข้�ากับ อากาเสิ  เอว  ตฺิฏฺฺฅนีฺ่ตฺํ  มณิริ้ปกํ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๐. มห่าเสิฏฺฺิิโนี่  เถุริํ  ทิสิฺวา ว  ห่ทยมํสิํ  กมฺปิ ฯ

 หทยมํสิํ อ.เนี่่้อแห่่งห่ทัย  มหาเสิฏฺฺฅิโนฺ ข้องมห่าเศริษฐีี  กมฺปิิ ห่วั�นี่ไห่วแล่�ว  ทิสิฺวา ว  

เพริาะเห่็นี่เทียว  เถุริํ ซึ�งพริะเถุริะ ฯ

 เนี่่้อห่ทัยข้องมห่าเศริษฐีี ห่วั�นี่ไห่ว เพริาะเห่็นี่พริะเถุริะนี่ั�นี่แห่ล่ะ

 ห่ทยมํสิํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กมฺปิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มห่าเสิฏฺฺฅิโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

ห่ทยมํสิํ  เถุริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทิสิฺวา  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ทิสิฺวาๆ เห่ตฺุในี่ กมฺปิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๑. โสิ  “อห่ํ  เอวริ้ปานี่ํเยว  ภิเยนี่  อิมํ  ิานี่ํ  อาคโตฺ,  อยญฺฺจฺ  อาคนีฺ่ตฺฺวา  วาตฺปานี่ทฺวาเริ   

ิิโตฺตฺิ  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ  อปสิฺสินีฺ่โตฺ  อคฺคิมฺห่ิ  ปกฺข้ิตฺฺตฺโล่ณสิกฺข้ริา  วิย  โริเสินีฺ่โตฺ  

ตฺฏฺตฺฏฺายนีฺ่โตฺ  เอวมาห่  “สิมณ  อากาเสิ  ิตฺฺวา  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  อากาเสิ  อปเท  ปทํ   

ทสิฺเสิตฺฺวา  จฺงฺกมนีฺ่โตฺปิ  เนี่ว  ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺิี)  “อห่ํ  เอวริ้ปานี่ํ  เอว  (ชื่นี่านี่ํ)  ภิเยนี่  อิมํ  ิานี่ํ  อาคโตฺ  (อมฺห่ิ),  อยํ  (สิมโณ)  จฺ   

อาคนีฺ่ตฺฺวา  วาตฺปานี่ทฺวาเริ  ิิโตฺตฺิ  (จฺินีฺ่เตฺตฺฺวา  อตฺฺตฺนี่า)  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ  (วตฺฺถุุํ)  อปสิฺสินีฺ่โตฺ  

(ปุคฺคเล่นี่)  อคฺคิมฺห่ิ  ปกฺข้ิตฺฺตฺโล่ณสิกฺข้ริา  วิย  โริเสินีฺ่โตฺ  ตฺฏฺตฺฏฺายนีฺ่โตฺ  เอวํ  อาห่  “สิมณ  (ตฺฺวํ)  

อากาเสิ  ิตฺฺวา  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  (ตฺฺวํ)  อากาเสิ  อปเท  ปทํ  ทสิฺเสิตฺฺวา  จฺงฺกมนีฺ่โตฺปิ  เนี่ว  ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  (จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เริา  อาคโตฺ เป็นี่ผู้้�มา
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แล่�ว  อิมํ  ฅานฺํ สิ้่ที�นี่ี้  ภเยนฺ เพริาะความกล่ัว  (ชนฺานฺํ) แตฺ่ชื่นี่ ท.  เอวริูปิานฺํ  เอว  

ผู้้�มีอย่างนี่ี้เป็นี่ริ้ปนี่ั�นี่เทียว  (อมฺหิ) ย่อมเป็นี่,  จฺ ก็  อยํ  (สิมโณ) อ.สิมณะนี่ี้  อาคนฺฺตฺฺวา  

มาแล่�ว  ฅิโตฺ ย่นี่แล่�ว  วาตฺปิานฺทฺวาเริ ณ ปริะตฺ้แห่่งห่นี่�าตฺ่าง”  อิตฺิ ดังนี่ี้  อปิสิฺสินฺฺโตฺ  

ไม่เห่็นี่อย้่  (อตฺฺตฺนฺา)  คเหตฺพฺพคฺคหณํ  (วตฺฺถุุํ) ซึ�งวัตฺถุุ เป็นี่เคริ่�องถุ่อเอา อันี่ตฺนี่ พึง

ถุ่อเอา  โริเสินฺฺโตฺ โกริธอย้่  ตฺฏฺตฺฏฺายนฺฺโตฺ ปริะพฤตฺิตฺฏฺะตฺฏฺะอย้่  (ปิุคฺคเลนฺ)  อคฺคิมฺหิ  

ปิกฺขิตฺฺตฺโลณสิกฺขริา  วิย ริาวกะ อ.ก�อนี่แห่่งเกล่่อ อันี่บุคคล่ ใสิ่เข้�าไปแล่�ว ในี่ไฟ  อาห 

กล่่าวแล่�ว  เอวํ อย่างนี่ี้  อิตฺิ ว่า  “สิมณ แนี่่ะสิมณะ  (ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  ฅตฺฺวา ย่นี่แล่�ว   

อากาเสิ ในี่อากาศ  ลภิสิฺสิสิิ จฺักได�  กึ ซึ�งอะไริ,  (ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  ทสิฺเสิตฺฺวา แสิดงแล่�ว  

ปิทํ ซึ�งริอยเท�า  อปิเท ในี่ที�ไม่มีริอยเท�า  อากาเสิ ในี่อากาศ  จฺงฺกมนฺฺโตฺปิิ แม�จฺงกริม

อย้่  เนฺว  ลภิสิฺสิสิิ จฺักไม่ได�นี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

    เศริษฐีีนี่ั้นี่ คิดว่า “เริามาสิ้่ที�นี่ี้ เพริาะกล่ัวพวกชื่นี่ผู้้�เห่็นี่ปานี่นี่ี้, ก็ สิมณะนี่ี้ มาย่นี่ที�ปริะตฺ้

ห่นี่�าตฺ่าง” มองไม่เห่็นี่วัตฺถุุเป็นี่เคริ่�องถุ่อเอา โกริธอย้่ ปริะพฤตฺิตฺฏฺะๆ ดุจฺก�อนี่เกล่่อที�

บุคคล่ใสิ่เข้�าไปในี่ไฟ กล่่าวอย่างนี่ี้ว่า ‘สิมณะ ท่านี่ ย่นี่ในี่อากาศ จฺักได�อะไริ, ท่านี่แสิดง

ริอยเท�า ในี่ที�ไม่มีริอยเท�า ในี่อากาศ แม�จฺงกริมอย้่ จฺักไม่ได�นี่ั�นี่แห่ล่ะ’ ฯ

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

อมฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ เอวริ้ปานี่ํๆ วิเสิสินี่ะข้อง 

ชื่นี่านี่ํๆ ฉัฏฺฐีีอปาทานี่ในี่ ภิเยนี่ๆ เห่ตฺุในี่ อาคโตฺ  อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง ฅานี่ํๆ สิัมปาปุณีย- 

กัมมะในี่ อาคโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ อมฺห่ิ,  จฺศัพท์ วากยาริัมภิโชื่ตฺกะ  อยํ วิเสิสินี่ะข้อง 

สิมโณๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ฅิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อาคนีฺ่ตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ฅิโตฺ   

วาตฺปานี่ทฺวาเริ วิสิยาธาริะในี่ ฅิโตฺ’  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ จฺินีฺ่เตฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ 

อปสิฺสินีฺ่โตฺ  อตฺฺตฺนี่า อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ คเห่ตฺพฺพ-  คเห่ตฺพฺพคฺคห่ณํ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุุํๆ 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ อปสิฺสินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  ปุคฺคเล่นี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ 

ปกฺข้ิตฺฺตฺ-  อคฺคิมฺห่ิ วิสิยาธาริะในี่ ปกฺข้ิตฺฺตฺ-  ปกฺข้ิตฺฺตฺโล่ณสิกฺข้ริา อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิยศัพท์ 

อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ ปุคฺคเล่นี่  อคฺคิมฺห่ิ  ปกฺข้ิตฺฺตฺโล่ณสิกฺข้ริา  โริเสินีฺ่โตฺ ก็ดี  ตฺฏฺตฺฏฺายนีฺ่โตฺ  

ก็ดี อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง เสิฏฺฺฅี  เอวํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ อาห่  “สิมณ อาล่ปนี่ะ  ตฺฺวํ  

สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อากาเสิ วิสิยาธาริะในี่ ฅตฺฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ  กึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ  
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อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อากาเสิ วิสิยาธาริะในี่ ทสิฺเสิตฺฺวา  อปเท วิสิยาธาริะในี่  

ทสิฺเสิตฺฺวา  ปทํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทสิฺเสิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ จฺงฺกมนีฺ่โตฺ  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ จฺงฺกมนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ตฺฺวํ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ  

นี่ๆ ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๒. เถุโริ  ตฺสิฺมึเอว  ิาเนี่  อปริาปริํ  จฺงฺกมิ ฯ

 เถุโริ  ตฺสิฺมึ  เอว  ิาเนี่  อปริาปริํ  จฺงฺกมิ ฯ

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  จฺงฺกมิ จฺงกริมแล่�ว  อปิริาปิริํ ไปๆ มาๆ  ตฺสิฺมึ  เอว  ฅาเนฺ ในี่ที�นี่ั้นี่

นี่ั�นี่เทียว ฯ

 พริะเถุริะ จฺงกริมไปๆ มาๆ ในี่ที�นี่ั้นี่นี่ั�นี่แห่ล่ะ

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ จฺงฺกมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ตฺสิฺมึๆ 

วิเสิสินี่ะข้อง ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ จฺงฺกมิ  อปริาปริํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ จฺงฺกมิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๓. เสิฏฺฺิี  “จฺงฺกมนีฺ่โตฺ  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  อากาเสิ  ปลฺ่ล่งฺเกนี่  นี่ิสิีทนีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิิเยวาตฺิ   

อาห่ ฯ

 เสิฏฺฺิี  “(ตฺฺวํ)  จฺงฺกมนีฺ่โตฺ  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  (ตฺฺวํ)  อากาเสิ  ปลฺ่ล่งฺเกนี่  นี่ิสิีทนีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิิ  เอว”  อิตฺิ  

อาห่ ฯ

 เสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีี  อาห กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  จฺงฺกมนฺฺโตฺ จฺงกริมอย้่  ลภิสิฺสิสิิ  

จฺักได�  กึ ซึ�งอะไริ,  (ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  นฺิสิีทนฺฺโตฺปิิ แม�นี่ั�งอย้่  ปิลฺลงฺเกนฺ โดยบัล่ล่ังก์   

อากาเสิ ในี่อากาศ  นฺ  ลภิสิฺสิสิิ  เอว จฺักไม่ได�นี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีี กล่่าวว่า “ท่านี่ จฺงกริมอย้่ จฺักได�อะไริ ?, ท่านี่ แม�นี่ั�งในี่อากาศโดยบัล่ล่ังก์ ก็จฺักไม่ได� 

นี่ั�นี่แห่ล่ะ”

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  จฺงฺกมนีฺ่โตฺ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ตฺฺวํ  กึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ,  ตฺฺวํ สิุทธ-

กัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อากาเสิ วิสิยาธาริะในี่ นี่ิสิีทนีฺ่โตฺ  ปลฺ่ล่งฺเกนี่ 
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ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ นี่ิสิีทนีฺ่โตฺ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ นี่ิสิีทนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง 

ตฺฺวํ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ล่ภิิสิฺสิสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะ 

ในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๔. เถุโริ  ปลฺ่ล่งฺกํ  อาภิุชื่ิตฺฺวา  นี่ิสิีทิ ฯ  

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  อาภุชิตฺฺวา  นฺีสิิทิ นี่ั�งค้�แล่�ว  ปิลฺลงฺกํ ซึ�งบัล่ล่ังก์ ฯ

 พริะเถุริะ นี่ั�งค้�บัล่ล่ังก์

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปลฺ่ล่งฺกํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาภิุชื่ิตฺฺวาๆ 

สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ นี่ิสิีทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๕.  อถุ  นี่ํ  “อากาเสิ  นี่ิสิินีฺ่โนี่  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  อาคนีฺ่ตฺฺวา   วาตฺปานี่อุมฺมาเริ  ิิโตฺปิ  นี่   

ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ  นี่ํ  (เถุริํ  เสิฏฺฺิี)  “(ตฺฺวํ)  อากาเสิ  นี่ิสิินีฺ่โนี่  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  (ตฺฺวํ)  อาคนีฺ่ตฺฺวา   วาตฺปานี่อุมฺมาเริ   

ิิโตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  อาห กล่่าวแล่�ว  นฺํ  (เถุริํ) กะพริะเถุริะนี่ั้นี่  อิตฺิ ว่า  

“(ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  นฺิสิินฺฺโนฺ นี่ั�งแล่�ว  อากาเสิ ในี่อากาศ  ลภิสิฺสิสิิ จฺักได�  กึ ซึ�งอะไริ,  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่านี่  อาคนฺฺตฺฺวา มาแล่�ว  ฅิโตฺปิิ แม�ย่นี่แล่�ว  วาตฺปิานฺอุมฺมาเริ ที�ธริณีแห่่งห่นี่�าตฺ่าง  

นฺ  ลภิสิฺสิสิิ จฺักไม่ได�”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ทีนี่ั้นี่ เศริษฐีี กล่่าวกะพริะเถุริะนี่ั้นี่ว่า “ท่านี่นี่ั�งในี่อากาศ จฺักได�อะไริ, ท่านี่มาแล่�ว  

แม�ย่นี่แล่�วที�ธริณีห่นี่�าตฺ่าง ก็จฺักไม่ได�”

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี  เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง เถุริํๆ 

อกถุิตฺกัมมะในี่ อาห่  “ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อากาเสิ  

วิสิยาธาริะในี่ นี่ิสิินีฺ่โนี่ๆ วิเสิสินี่ะข้อง ตฺฺวํ  กึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อาคนีฺ่ตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ฅิโตฺ  วาตฺปานี่อุมฺมาเริ 

วิสิยาธาริะในี่ ฅิโตฺ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ฅิโตฺๆ วิเสิสินี่ะข้อง ตฺฺวํ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะ
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ในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๔๖. เถุโริ  อุมฺมาเริ  อฏฺฺิาสิิ ฯ

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  อฏฺฺฅาสิิ ได�ย่นี่แล่�ว  อุมฺมาเริ ที�ธริณีปริะตฺ้ ฯ

 พริะเถุริะ ได�ย่นี่ ณ ที�ธริณีปริะตฺ้

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อฏฺฺฅาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุมฺมาเริ วิสิยาธาริะในี่ อฏฺฺฅาสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๗. อถุ  นี่ํ  “อุมฺมาเริ  ิิโตฺ  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  ธ้มายนีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิิเยวาตฺิ  อาห่ ฯ  

 อถุ  นี่ํ  (เถุริํ  เสิฏฺฺฅี)  “(ตฺฺวํ)  อุมฺมาเริ  ิิโตฺ  กึ  ล่ภิิสิฺสิสิิ,  (ตฺฺวํ)  ธ้มายนีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิิ  เอว”  อิตฺิ  

อาห่ ฯ

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  อาห กล่่าวแล่�ว  นฺํ  (เถุริํ) กะพริะเถุริะนี่ั้นี่  อิตฺิ ว่า  

“(ตฺฺวํ) อ.ท่านี่  ฅิโตฺ ย่นี่แล่�ว  อุมฺมาเริ ที�ธริณีปริะตฺ้  ลภิสิฺสิสิิ จฺักได�  กึ ซึ�งอะไริ,  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่านี่  ธูมายนฺฺโตฺปิิ แม�ปริะพฤตฺิเพียงดังควันี่ไฟอย้่  นฺ  ลภิสิฺสิสิิ  เอว จฺักไม่ได�นี่ั�นี่

เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ทีนี่ั้นี่ เศริษฐีี กล่่าวกะพริะเถุริะนี่ั้นี่ว่า “ท่านี่ย่นี่ที�ธริณีปริะตฺ้ ก็จฺักได�อะไริ, ท่านี่  

แม�ปริะพฤตฺิดุจฺควันี่ไฟ ก็จฺักไม่ได�อะไริเห่ม่อนี่กันี่”

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง เถุริํๆ  

อกถุิตฺกัมมะในี่ อาห่  “ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุมฺมาเริ  

วิสิยาธาริะในี่ ฅิโตฺๆ วิเสิสินี่ะข้อง ตฺฺวํ  กึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ธ้มายนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริ-

กิริิยาข้อง ตฺฺวํ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ล่ภิิสิฺสิสิิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๘. เถุโริปิ  ธ้มายิ ฯ

 เถุโริปิิ แม� อ.พริะเถุริะ  ธูมายิ ปริะพฤตฺิเพียงดังควันี่ไฟแล่�ว ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ370

 แม�พริะเถุริะ ปริะพฤตฺิดุจฺควันี่ไฟ

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ เถุโริๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ธ้มายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๔๙. สิกล่ปาสิาโท  เอกธ้โม  อโห่สิิ ฯ  

 สิกลปิาสิาโท อ.ปริาสิาททั้งสิิ้นี่  เอกธูโม เป็นี่สิภิาพมีควันี่ไฟเป็นี่อันี่เดียวกันี่  อโหสิิ  

ได�เป็นี่แล่�ว ฯ

 ปริาสิาททั้งสิิ้นี่ ได�มีสิภิาพมีควันี่ไฟเป็นี่อันี่เดียวกันี่

 สิกล่ปาสิาโท สิุทธกัตฺตฺาในี่ อโห่สิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกธ้โม วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ 

อโห่สิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๐. เสิฏฺฺิิโนี่  อกฺข้ีนี่ํ  สิ้จฺิยา  วิชืฺ่ฌนี่กาโล่  วิย  อโห่สิิ ฯ 

 (กาโล่)  เสิฏฺฺิิโนี่  อกฺข้ีนี่ํ  สิ้จฺิยา  วิชืฺ่ฌนี่กาโล่  วิย  อโห่สิิ ฯ 

 (กาโล) อ.กาล่  วิชฺฌนฺกาโล  วิย เป็นี่ริาวกะว่ากาล่เป็นี่ที�แทง  อกฺขีนฺํ ซึ�งนี่ัยนี่์ตฺา ท.   

เสิฏฺฺฅิโนฺ ข้องเศริษฐีี  สิูจฺิยา ด�วยเข้็ม  อโหสิิ ได�เป็นี่แล่�ว ฯ

 กาล่ ได�เป็นี่ดุจฺกาล่เป็นี่ที�แทงนี่ัยนี่์ตฺาทั้งห่ล่ายข้องเศริษฐีี ด�วยเข้็ม

 กาโล่ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อโห่สิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เสิฏฺฺฅิโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่  อกฺข้ีนี่ํๆ 

ฉัฏฺฐีีอวุตฺตฺกัมมะในี่ วิชืฺ่ฌนี่-  สิ้จฺิยา กริณะในี่ วิชืฺ่ฌนี่-  วิชืฺ่ฌนี่กาโล่ อุปมาวิกตฺิกัตฺตฺาในี่ 

อโห่สิิ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ อกฺข้ีนี่ํ  สิ้จฺิยา  วิชืฺ่ฌนี่กาโล่ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๑. เคห่ชืฺ่ฌายนี่ภิเยนี่  ตฺํ  “ปชืฺ่ชื่ล่นีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ  อวตฺฺวา  “อยํ  สิมโณ  สิุฏฺฺิุ  ล่คฺโค   

อล่ทฺธา  นี่  คมิสิฺสิตฺิ,  เอกมสิฺสิ  ป้วํ  ทาเปสิฺสิามีตฺิ  ภิริิยํ  อาห่  “ภิทฺเท  เอกํ  ขุ้ทฺทกป้วํ

 ปจฺิตฺฺวา  สิมณสิฺสิ  ทตฺฺวา  อุยฺโยเชื่ห่ิ  นี่นีฺ่ตฺิ ฯ

 (เสิฏฺฺิี) เคห่ชืฺ่ฌายนี่ภิเยนี่  ตฺํ  (เถุริํ)  “(ตฺฺวํ)  ปชืฺ่ชื่ล่นีฺ่โตฺปิ  นี่  ล่ภิิสิฺสิสิีตฺิ  อวตฺฺวา  “อยํ  สิมโณ   

สิุฏฺฺิุ  ล่คฺโค  อล่ทฺธา  นี่  คมิสิฺสิตฺิ,  (อห่ํ  ภิริิยํ)  เอกํ  อสิฺสิ  (สิมณสิฺสิ)  ป้วํ  ทาเปสิฺสิามีตฺิ  (จฺินีฺ่เตฺตฺฺวา)  

ภิริิยํ  อาห่  “(ตฺฺวํ)  ภิทฺเท  เอกํ  ขุ้ทฺทกป้วํ  ปจฺิตฺฺวา  สิมณสิฺสิ  ทตฺฺวา  อุยฺโยเชื่ห่ิ  นี่ํ  (สิมณํ)”  อิตฺิ ฯ
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 (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  อวตฺฺวา ไม่กล่่าวแล่�ว  ตฺํ  (เถุริํ) กะพริะเถุริะนี่ั้นี่  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) 

อ.ท่านี่  ปิชฺชลนฺฺโตฺปิิ แม�โพล่งอย้่  นฺ  ลภิสิฺสิสิิ จฺักไม่ได�”  อิตฺิ ดังนี่ี้  เคหชฺฌายนฺ-

ภเยนฺ เพริาะความกล่ัวแตฺ่อันี่ไห่ม�ซึ�งเริ่อนี่  (จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  สิมโณ 

อ.สิมณะนี่ี้  ลคฺโค ข้�องแล่�ว  สิุฏฺฺฐุ ด�วยดี  อลทฺธา ไม่ได�แล่�ว  นฺ  คมิสิฺสิตฺิ จฺักไม่ไป,  

(อหํ) อ.เริา  (ภริิยํ) ยังภิริริยา  ทาเปิสิฺสิามิ จฺักให่�ให่�  ปิูวํ ซึ�งข้นี่ม  เอกํ ชื่ิ้นี่ห่นี่ึ�ง  อสิฺสิ  

(สิมณสิฺสิ) แก่สิมณะนี่ั้นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้  อาห กล่่าวแล่�ว  ภริิยํ กะภิริริยา  อิตฺิ ว่า  “ภทฺเท 

แนี่่ะนี่างผู้้�เจฺริิญ  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  ปิจฺิตฺฺวา ทอดแล่�ว  ขุทฺทกปิูวํ ซึ�งข้นี่มชื่ิ้นี่เล่็กๆ  เอกํ ชื่ิ้นี่

ห่นี่ึ�ง  ทตฺฺวา ให่�แล่�ว  สิมณสิฺสิ แก่สิมณะ  อุยฺโยเชหิ จฺงสิ่งไป  นฺํ  (สิมณํ) ซึ�งสิมณะ

นี่ั้นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีี ไม่กล่่าวกะพริะเถุริะนี่ั้นี่ ว่า “ท่านี่ แม�โพล่งอย้่ จฺักไม่ได�” เพริาะกล่ัวไฟไห่ม�

เริ่อนี่ คิดว่า “สิมณะนี่ี้ ข้�องแล่�วด�วยดี ไม่ได�แล่�ว จฺักไม่ไป, เริาจฺักให่�ภิริริยาให่�ข้นี่มชื่ิ้นี่

ห่นี่ึ�ง แก่สิมณะนี่ั้นี่” ดังนี่ี้แล่�ว จฺึงกล่่าวกะภิริริยาว่า “นี่างผู้้�เจฺริิญ เธอทอดข้นี่มชื่ิ้นี่เล่็กๆ  

สิักชื่ิ้นี่ ให่�แก่สิมณะ จฺงสิ่งสิมณะนี่ั้นี่ไปเถุิด”

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เคห่ชืฺ่ฌายนี่ภิเยนี่ เห่ตฺุในี่ อวตฺฺวา   

ตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง เถุริํๆ อกถุิตฺกัมมะในี่ อวตฺฺวา  “ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ปชืฺ่ชื่ล่นีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ตฺฺวํ  นี่ศัพท์ 

ปฏฺิเสิธะในี่ ล่ภิิสิฺสิสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อวตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ จฺินีฺ่เตฺตฺฺวา  “อยํ  

วิเสิสินี่ะข้อง สิมโณๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ คมิสิฺสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิุฏฺฺฅุ กิริิยาวิเสิสินี่ะ

ในี่ ล่คฺโคๆ วิเสิสินี่ะข้อง สิมโณ  อล่ทฺธา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ คมิสิฺสิตฺิ นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ 

คมิสิฺสิตฺิ,  อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ทาเปสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺาก  ภิริิยํ การิิตฺกัมมะในี่ 

ทาเปสิฺสิามิ  เอกํ วิเสิสินี่ะข้อง ป้วํ  อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง สิมณสิฺสิๆ สิัมปทานี่ในี่ ทาเปสิฺสิามิ  

ป้วํ อวุตฺตฺกัมมะในี่  ทาเปสิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ จฺินีฺ่เตฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาห่   

ภิริิยํ อกถุิตฺกัมมะในี่ อาห่  “ภิทฺเท อาล่ปนี่ะ  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อุยฺโยเชื่ห่ิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกํ วิเสิสินี่ะข้อง ขุ้ทฺทกป้วํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปจฺิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยา

ในี่ ทตฺฺวา  สิมณสิฺสิ สิัมปทานี่ในี่ ทตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อุยฺโยเชื่ห่ิ  นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง

สิมณํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อุยฺโชื่เยห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕๒. สิา  โถุกํเอว  ปิฏฺฺิํ  กปลฺ่ล่ปาตฺิยํ  ปกฺข้ิปิ ฯ

 สิา  (ภิริิยา)  โถุกํ  เอว  ปิฏฺฺิํ  กปลฺ่ล่ปาตฺิยํ  ปกฺข้ิปิ ฯ

 สิา  (ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  ปิกฺขิปิิ ใสิ่เข้�าไปแล่�ว  ปิิฏฺฺฅํ ซึ�งแป้ง  โถุกํ  เอว ห่นี่่อยห่นี่ึ�ง

นี่ั�นี่เทียว  กปิลฺลปิาตฺิยํ ในี่ถุาดแห่่งกริะเบ่้อง ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ใสิ่แป้งเข้�าไปนี่ิดห่นี่่อยเท่านี่ั้นี่ ในี่ถุาดกริะเบ่้อง

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปกฺข้ิปิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์  

อวธาริณะเข้�ากับ โถุกํๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปกฺข้ิปิ  ปิฏฺฺฅํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปกฺข้ิปิ   

กปลฺ่ล่ปาตฺิยํ วิสิยาธาริะในี่ ปกฺข้ิปิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๓. มห่าป้โว  หุ่ตฺฺวา  สิกล่ปาตฺึ  ป้เริตฺฺวา  อุทฺธุมาโตฺ  อฏฺฺิาสิิ ฯ

 (ป้โว)  มห่าป้โว  หุ่ตฺฺวา  สิกล่ปาตฺึ  ป้เริตฺฺวา  อุทฺธุมาโตฺ  อฏฺฺิาสิิ ฯ

 (ปิูโว) อ.ข้นี่ม  มหาปิูโว เป็นี่ข้นี่มชื่ิ้นี่ให่ญ่  หุตฺฺวา เป็นี่  สิกลปิาตฺึ ยังถุาดทั้งสิิ้นี่   

ปิูเริตฺฺวา ให่�เตฺ็มแล่�ว  อุทฺธุมาโตฺ พองข้ึ้นี่  อฏฺฺฅาสิิ ได�ตฺั้งอย้่แล่�ว ฯ

 ข้นี่ม เป็นี่ข้นี่มชื่ิ้นี่ให่ญ่ ทําให่�ถุาดทั้งสิิ้นี่เตฺ็ม พองตฺั้งอย้่แล่�ว

 ป้โว สิุทธกัตฺตฺาในี่ อฏฺฺฅาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มห่าป้โว วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ หุ่ตฺฺวาๆ 

สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ ป้เริตฺฺวา  สิกล่ปาตฺึ การิิตฺกัมมะในี่ ป้เริตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ 

อฏฺฺฅาสิิ  อุทฺธุมาโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ป้โว ฯ  

 ................................................................................................................................

๕๔. เสิฏฺฺิี  ตฺํ  ทิสิฺวา  “พห่ํุ  ตฺยา  ปิฏฺฺิํ  คห่ิตฺํ  ภิวิสิฺสิตฺีตฺิ  สิยเมว  ทพฺพิกณฺเณนี่  โถุกํ   

ปิฏฺฺิํ  คเห่ตฺฺวา  ปกฺข้ิปิ ฯ

 เสิฏฺฺิี  ตฺํ  (ป้วํ)  ทิสิฺวา  “พห่ํุ  ตฺยา  ปิฏฺฺิํ  คห่ิตฺํ  ภิวิสิฺสิตฺีตฺิ  (วตฺฺวา)  สิยํ  เอว  ทพฺพิกณฺเณนี่  โถุกํ  

ปิฏฺฺิํ  คเห่ตฺฺวา  ปกฺข้ิปิ ฯ

 เสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีี  ทิสิฺวา เห่็นี่แล่�ว  ตฺํ  (ปิูวํ) ซึ�งข้นี่มนี่ั้นี่  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  

“ปิิฏฺฺฅํ อ.แป้ง  พหุํ อันี่มาก  ตฺยา  คหิตฺํ เป็นี่แป้ง อันี่เธอ ถุ่อเอาแล่�ว  ภวิสิฺสิตฺิ จฺักเป็นี่”  
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อิตฺิ ดังนี่ี้  คเหตฺฺวา ถุ่อเอาแล่�ว  ปิิฏฺฺฅํ ซึ�งแป้ง  โถุกํ ห่นี่่อยห่นี่ึ�ง  ทพฺพิกณฺเณนฺ ด�วยมุม

แห่่งทัพพี  สิยํ  เอว ด�วยตฺนี่เองนี่ั�นี่เทียว  ปิกฺขิปิิ ใสิ่เข้�าไปแล่�ว ฯ

 เศริษฐีีเห่็นี่ข้นี่มนี่ั้นี่แล่�ว ก็กล่่าวว่า “แป้งมาก จฺักเป็นี่ข้องที�เธอถุ่อเอาแล่�ว” ห่ยิบเอา

แป้งห่นี่่อยห่นี่ึ�ง ด�วยมุมทัพพี แม�ด�วยตฺนี่เองทีเดียว แล่�วใสิ่เข้�าไป

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปกฺข้ิปิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง ป้วํๆ อวุตฺตฺกัมมะ 

ในี่ ทิสิฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ วตฺฺวา  “พหุ่ํ วิเสิสินี่ะข้อง ปิฏฺฺฅํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ภิวิสิฺสิตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺยา อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ คห่ิตฺํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ ภิวิสิฺสิตฺิ”  อิตฺิศัพท์ 

อการิะในี่ วตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ คเห่ตฺฺวา  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ สิยํๆ กริณะ

ในี่ คเห่ตฺฺวา  ทพฺพิกณฺเณนี่ กริณะในี่ คเห่ตฺฺวา  โถุกํ วิเสิสินี่ะข้อง ปิฏฺฺฅํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ 

คเห่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปกฺข้ิปิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๕. ป้โว  ปุริิมป้วโตฺ  มห่นีฺ่ตฺตฺโริ  ชื่าโตฺ ฯ

 ปิูโว อ.ข้นี่ม  มหนฺฺตฺตฺโริ เป็นี่ข้นี่มให่ญ่กว่า  ปิุริิมปิูวโตฺ กว่าข้นี่มอันี่มีในี่ก่อนี่  ชาโตฺ 

เกิดแล่�ว ฯ

 ข้นี่ม เกิดเป็นี่ข้นี่มที�ให่ญ่กว่าข้นี่มคริั้งก่อนี่

 ป้โว สิุทธกัตฺตฺาในี่ ชื่าโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปุริิมป้วโตฺ อปาทานี่ในี่ มห่นีฺ่ตฺตฺโริๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ ชื่าโตฺ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๖. เอวํ  ยํ  ยํ  ปจฺตฺิ,  โสิ  โสิ  มห่นีฺ่ตฺมห่นีฺ่โตฺว  โห่ตฺิ ฯ

 (เสิฏฺฺฅี)  เอวํ  ยํ  ยํ  (ป้วํ)  ปจฺตฺิ,  โสิ  โสิ  (ป้โว)  มห่นีฺ่ตฺมห่นีฺ่โตฺว  โห่ตฺิ ฯ

 (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  ปิจฺตฺิ ย่อมทอด  ยํ  ยํ  ปิูวํ ซึ�งข้นี่มใดๆ,  โสิ  โสิ  (ปิูโว) อ.ข้นี่มนี่ั้นี่ๆ  

มหนฺฺตฺมหนฺฺโตฺ ว เป็นี่ข้นี่มทั้งให่ญ่ทั้งให่ญ่เทียว  โหตฺิ ย่อมเป็นี่  เอวํ อย่างนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีี ย่อมทอดข้นี่มใดๆ ข้นี่มนี่ั้นี่ๆ ทั้งให่ญ่ทั้งให่ญ่นี่ั�นี่แห่ล่ะอย่างนี่ี้

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปจฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ โห่ตฺิ  ยํ สิองบท  
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วิเสิสินี่ะข้อง ป้วํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปจฺตฺิ,  โสิ สิองบท วิเสิสินี่ะข้อง ป้โวๆ สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ มห่นีฺ่ตฺมห่นีฺ่โตฺๆ วิกตฺิ- 

กัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๗. โสิ  นี่ิพฺพินีฺ่โนี่  ภิริิยํ  อาห่  “ภิทฺเท  อิมสิฺสิ  เอกํ  ป้วํ  เทห่ีตฺิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี)  นี่ิพฺพินีฺ่โนี่  ภิริิยํ  อาห่  “(ตฺฺวํ)  ภิทฺเท  อิมสิฺสิ  (สิมณสิฺสิ)  เอกํ  ป้วํ  เทห่ีตฺิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  นฺิพฺพินฺฺโนฺ เบ่�อห่นี่่ายแล่�ว  อาห กล่่าวแล่�ว  ภริิยํ กะภิริริยา  

อิตฺิ ว่า  “ภทฺเท แนี่่ะนี่างผู้้�เจฺริิญ  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  เทหิ จฺงให่�  ปิูวํ ซึ�งข้นี่ม  เอกํ ชื่ิ้นี่ห่นี่ึ�ง  

อิมสิฺสิ  (สิมณสิฺสิ) แก่สิมณะนี่ี้”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ เบ่�อห่นี่่ายแล่�ว กล่่าวกะภิริริยาว่า “นี่างผู้้�เจฺริิญ เธอจฺงให่�ข้นี่มห่นี่ึ�งชื่ิ้นี่ 

แก่สิมณะนี่ี้”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ิพฺพินีฺ่โนี่  

วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅี  ภิริิยํ อกถุิตฺกัมมะในี่ อาห่  “ภิทฺเท อาล่ปนี่ะ  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ เทห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง สิมณสิฺสิๆ สิัมปทานี่ในี่ เทห่ิ   

เอกํ วิเสิสินี่ะข้อง ป้วํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ เทห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๘. ตฺสิฺสิา  ปจฺฺฉิโตฺ  เอกํ  คณฺห่นีฺ่ตฺิยา,  สิพฺเพ  เอกาพทฺธา  อลฺ่ล่ิยึสิุ ฯ

 ตฺสิฺสิา  (ภิริิยาย)  ปจฺฺฉิโตฺ  เอกํ  (ป้วํ)  คณฺห่นีฺ่ตฺิยา,  สิพฺเพ  (ป้วา)  เอกาพทฺธา  อลฺ่ล่ิยึสิุ ฯ

 ตฺสิฺสิา  (ภริิยาย) เม่�อภิริริยานี่ั้นี่  คณฺหนฺฺตฺิยา ถุ่อเอาอย้่  (ปิูวํ) ซึ�งข้นี่ม  เอกํ ชื่ิ้นี่ห่นี่ึ�ง  

ปิจฺฺฉิโตฺ จฺากกริะเชื่�า,  (ปิูวา) อ.ข้นี่ม ท.  สิพฺเพ ทั้งปวง  เอกาพทฺธา เนี่่�องเป็นี่อันี่

เดียวกันี่แล่�ว  อลฺลิยึสิุ ตฺิดกันี่แล่�ว ฯ

 เม่�อภิริริยานี่ั้นี่ ถุ่อเอาข้นี่มชื่ิ้นี่ห่นี่ึ�งจฺากกริะเชื่�าอย้่, ข้นี่มทั้งห่มด เนี่่�องเป็นี่ 

อันี่เดียวกันี่ตฺิดกันี่แล่�ว

 ตฺสิฺสิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยายๆ อนี่าทริในี่ คณฺห่นีฺ่ตฺิยาๆ อนี่าทริกิริิยา  ปจฺฺฉิโตฺ อปาทานี่

ในี่ คณฺห่นีฺ่ตฺิยา  เอกํ วิเสิสินี่ะข้อง ป้วํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ คณฺห่นีฺ่ตฺิยา,  สิพฺเพ วิเสิสินี่ะ
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ข้อง ป้วาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อลฺ่ล่ิยึสิุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกาพทฺธา วิเสิสินี่ะข้อง 

ป้วา ฯ 

 ................................................................................................................................

๕๙. สิา  เสิฏฺฺิึ  อาห่  “สิามิ  สิพฺเพ  ป้วา  เอกาพทฺธา,  วิสิุํ  กาตฺํุ  นี่  สิกฺโกมีตฺิ ฯ

 สิา  (ภิริิยา)  เสิฏฺฺิึ  อาห่  “สิามิ  สิพฺเพ  ป้วา  เอกาพทฺธา  (โห่นีฺ่ตฺิ),  (อห่ํ)  วิสิุํ  กาตฺํุ   

นี่  สิกฺโกมีตฺิ ฯ

 สิา  (ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  อาห กล่่าวแล่�ว  เสิฏฺฺฅึ กะเศริษฐีี  อิตฺิ ว่า  “สิามิ ข้�าแตฺ่

นี่าย  ปิูวา อ.ข้นี่ม ท.  สิพฺเพ ทั้งปวง  เอกาพทฺธา เป็นี่ข้นี่มเนี่่�องเป็นี่อันี่เดียวกันี่แล่�ว   

(โหนฺฺตฺิ) ย่อมเป็นี่,  อหํ อ.ดิฉันี่  นฺ  สิกฺโกมิ ย่อมไม่อาจฺ  กาตฺุํ เพ่�ออันี่กริะทํา  วิสิุํ ให่�

แยกกันี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ กล่่าวกะเศริษฐีีว่า “นี่าย ข้นี่มทั้งห่มด ตฺิดเป็นี่อันี่เดียวกันี่, ดิฉันี่ไม่สิามาริถุ

เพ่�อจฺะทําให่�แยกกันี่ได�”

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เสิฏฺฺฅึ อกถุิตฺ- 

กัมมะในี่ อาห่  “สิามิ อาล่ปนี่ะ  สิพฺเพ  วิเสิสินี่ะข้อง ป้วาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกาพทฺธา วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิ,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ สิกฺโกมิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วิสิุํ วิกตฺิกัมมะในี่ กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่ในี่ สิกฺโกมิ  นี่ศัพท์  

ปฏฺิเสิธะในี่ สิกฺโกมิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๐. “อห่ํ  กริิสิฺสิามีตฺิ  โสิปิ  กาตฺํุ  นี่าสิกฺข้ิ ฯ

 “อห่ํ  กริิสิฺสิามีตฺิ  (วตฺฺวา)  โสิปิ  (เสิฏฺฺฅี)  กาตฺํุ  นี่  อสิกฺข้ิ ฯ

 โสิปิิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีแม�นี่ั้นี่  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เริา  กริิสิฺสิามิ จฺัก

กริะทํา”  อิตฺิ ดังนี่ี้  นฺ  อสิกฺขิ ไม่ได�อาจฺแล่�ว  กาตฺุํ เพ่�ออันี่กริะทํา ฯ

 เศริษฐีีแม�นี่ั้นี่ กล่่าวว่า “เริาจฺักทํา” ดังนี่ี้แล่�ว ก็ไม่สิามาริถุเพ่�อจฺะทําได�

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ โสิๆ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อสิกฺข้ิๆ อาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กริิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการิะ 
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ในี่ วตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อสิกฺข้ิ  กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่ในี่ อสิกฺข้ิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะ

ในี่ อสิกฺข้ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๑. อุโภิปิ  ชื่นี่า  โกฏฺิยํ  คเห่ตฺฺวา  กฑฺฒนีฺ่ตฺาปิ  วิโยเชื่ตฺํุ  นี่าสิกฺข้ึสิุเอว ฯ

 อุโภิปิ  ชื่นี่า  โกฏฺิยํ  คเห่ตฺฺวา  กฑฺฒนีฺ่ตฺาปิ  วิโยเชื่ตฺํุ  นี่  อสิกฺข้ึสิุ  เอว ฯ

 ชนฺา อ.ชื่นี่ ท.  อุโภปิิ แม�ทั้งสิอง  โกฏฺิยํ  คเหตฺฺวา  กฑฺฒนฺฺตฺาปิิ แม�จฺับแล่�ว ที�ปล่าย 

คริ่ามาอย้่  นฺ  อสิกฺขิึสิุ  เอว ไม่ได�อาจฺแล่�วนี่ั�นี่เทียว  วิโยเชตฺุํ เพ่�ออันี่แยกออก ฯ

 พวกชื่นี่แม�ทั้ง ๒ คนี่ แม�ถุ่อที�ปล่ายดึงมาอย้่ ก็ไม่ได�อาจฺแล่�วเพ่�อจฺะให่�แยกกันี่ได�เล่ย

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุโภิๆ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อสิกฺข้ึสิุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โกฏฺิยํ วิสิยาธาริะในี่ คเห่ตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ กฑฺฒนีฺ่ตฺา   

อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ กฑฺฒนีฺ่ตฺาๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ชื่นี่า  วิโยเชื่ตฺุํ ตฺุมัตฺถุ-

สิัมปทานี่ในี่ อสิกฺข้ึสิุ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ อสิกฺข้ึสิุ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ อสิกฺข้ึสิุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๒. อถุสิฺสิ  ป้เวห่ิ  สิทฺธึ  วายมนีฺ่ตฺสิฺเสิว  สิริีริโตฺ  เสิทา  มุจฺฺจฺึสิุ,  ปิปาสิา  อุปจฺฺฉิชืฺ่ชื่ิ ฯ

 อถุ  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺฅิสิฺสิ)  ป้เวห่ิ  สิทฺธึ  วายมนีฺ่ตฺสิฺสิ  เอว  สิริีริโตฺ  เสิทา  มุจฺฺจฺึสิุ,  ปิปาสิา  อุปจฺฺฉิชืฺ่ชื่ิ ฯ

 อถุ คริั้งนี่ั้นี่  เสิทา อ.เห่ง่�อ ท.  มุจฺฺจฺึสิุ ไห่ล่ออกแล่�ว  สิริีริโตฺ จฺากสิริีริะ  อสิฺสิ  (เสิฏฺฺฅิสิฺสิ) 

ข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่  วายมนฺฺตฺสิฺสิ  เอว ผู้้�พยายามอย้่นี่ั�นี่เทียว  สิทฺธึ กับ  ปิูเวหิ ด�วยข้นี่ม 

ท.,  ปิิปิาสิา อ.ความกริะห่าย  อุปิจฺฺฉิชฺชิ เข้�าไปตฺัดข้าดแล่�ว ฯ

 ทีนี่ั้นี่ เห่ง่�อทั้งห่ล่าย ก็ไห่ล่ออกจฺากสิริีริะข้องเศริษฐีีนี่ั้นี่ ผู้้�พยายามอย้่นี่ั�นี่แห่ล่ะ กับด�วย

ข้นี่มทั้งห่ล่าย, ความกริะห่าย เข้�าไปตฺัดข้าดแล่�ว

 อถุ กาล่สิัตฺตฺมี  เสิทา สิุทธกัตฺตฺาในี่ มุจฺฺจฺึสิุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง 

เสิฏฺฺฅิสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ สิริีริโตฺ  ป้เวห่ิ สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่ 

วายมนีฺ่ตฺสิฺสิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ วายมนีฺ่ตฺสิฺสิๆ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅิสิฺสิ  สิริีริโตฺ  

อปาทานี่ในี่ มุจฺฺจฺึสิุ,  ปิปาสิา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อุปจฺฺฉิชืฺ่ชื่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................
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๖๓. ตฺโตฺ  ภิริิยํ  อาห่  “ภิทฺเท  นี่  เม  ป้เวห่ิ  อตฺฺโถุ,  สิมณสิฺสิ  เทห่ีตฺิ ฯ

 ตฺโตฺ  (เสิฏฺฺฅี)  ภิริิยํ  อาห่  “ภิทฺเท  นี่  เม  ป้เวห่ิ  อตฺฺโถุ  (อตฺฺถุิ),  (ตฺฺวํ)  สิมณสิฺสิ  เทห่ีตฺิ ฯ

 ตฺโตฺ ในี่ล่ําดับนี่ั้นี่  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  อาห กล่่าวแล่�ว  ภริิยํ กะภิริริยา  อิตฺิ ว่า  “ภทฺเท  

แนี่่ะนี่างผู้้�เจฺริิญ  อตฺฺโถุ อ.ความตฺ�องการิ  ปิูเวหิ ด�วยข้นี่ม ท.  นฺ  (อตฺฺถุิ) ย่อมไม่มี   

เม แก่เริา,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  เทหิ จฺงถุวาย  สิมณสิฺสิ แก่สิมณะ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 ล่ําดับนี่ั้นี่ เศริษฐีีกล่่าวกะภิริริยาว่า “นี่างผู้้�เจฺริิญ เริาไม่มีความตฺ�องการิด�วยข้นี่ม 

ทั้งห่ล่าย, เธอจฺงถุวายแก่สิมณะ”

 ตฺโตฺ กาล่สิัตฺตฺมี  เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ภิริิยํ อกถุิตฺกัมมะ 

ในี่ อาห่  “ภิทฺเท อาล่ปนี่ะ  อตฺฺโถุ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์ 

ปฏฺิเสิธนี่ัตฺถุะ  เม สิัมปทานี่ในี่ อตฺฺถุิ  ป้เวห่ิ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ อตฺฺโถุ,  ตฺฺวํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

เทห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิมณสิฺสิ สิัมปทานี่ในี่ เทห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๔. สิา  ปจฺฺฉึ  อาทาย  เถุริํ  อุปสิงฺกมิ ฯ

 สิา  (ภิริิยา)  ปจฺฺฉึ  อาทาย  เถุริํ  อุปสิงฺกมิ ฯ

 สิา  (ภริิยา) อ.ภิริริยานี่ั้นี่  อาทาย ถุ่อเอาแล่�ว  ปิจฺฺฉึ ซึ�งกริะเชื่�า  อุปิสิงฺกมิ เข้�าไปห่า

แล่�ว  เถุริํ ซึ�งพริะเถุริะ ฯ

 ภิริริยานี่ั้นี่ ถุ่อเอากริะเชื่�า เข้�าไปห่าพริะเถุริะ

 สิา วิเสิสินี่ะข้อง ภิริิยาๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อุปสิงฺกมิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปจฺฺฉึ อวุตฺตฺ-

กัมมะในี่ อาทายๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ อุปสิงฺกมิ  เถุริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อุปสิงฺกมิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๕. เถุโริ  อุภิินีฺ่นี่ํปิ  ธมฺมํ  เทเสิสิิ,  ตฺิณฺณํ  ริตฺนี่านี่ํ  คุณํ  กเถุสิิ,  “อตฺฺถุิ  ทินีฺ่นี่ํ,  อตฺฺถุิ   

ยิฏฺฺินีฺ่ตฺิ  ทินีฺ่นี่ทานี่าทีนี่ํ  ผู้ล่ํ  คคณตฺเล่  จฺนีฺ่ทํ  วิย  ทสิฺเสิสิิ ฯ

 เถุโริ  อุภิินีฺ่นี่ํปิ  (ชื่นี่านี่ํ)  ธมฺมํ  เทเสิสิิ,  ตฺิณฺณํ  ริตฺนี่านี่ํ  คุณํ  กเถุสิิ,  “อตฺฺถุิ  (ปุคฺคเล่นี่)  ทินีฺ่นี่ํ  (ผู้ล่ํ),  
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อตฺฺถุิ  (ปุคฺคเล่นี่)  ยิฏฺฺิํ  (ผู้ล่ํ)”  อิตฺิ  (ปุคฺคเล่นี่)  ทินีฺ่นี่ทานี่าทีนี่ํ  (กุสิล่านี่ํ)  ผู้ล่ํ  คคณตฺเล่  จฺนีฺ่ทํ  วิย  

(กตฺฺวา)  ทสิฺเสิสิิ ฯ

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  เทเสิสิิ แสิดงแล่�ว  ธมฺมํ ซึ�งธริริม  (ชนฺานฺํ) แก่ชื่นี่ ท.  อุภินฺฺนฺํปิิ แม�

ทั้งสิอง,  กเถุสิิ กล่่าวแล่�ว  คุณํ ซึ�งคุณ  ริตฺนฺานฺํ ข้องริัตฺนี่ะ ท.  ตฺิณฺณํ สิาม,  ทสิฺเสิสิิ 

แสิดงแล่�ว  ผลํ ซึ�งผู้ล่  (กุสิลานฺํ) ข้องกุศล่ ท.  (ปิุคฺคเลนฺ)  ทินฺฺนฺทานฺาทีนฺํ มีทานี่ อันี่

บุคคล่ ถุวายแล่�ว เป็นี่ตฺ�นี่  อิตฺิ ว่า  “(ผลํ) อ.ผู้ล่  (ปิุคฺคเลนฺ)  ทินฺฺนฺํ อันี่ อันี่บุคคล่ ให่�

แล่�ว  อตฺฺถุิ มีอย้่,  (ผลํ) อ.ผู้ล่  (ปิุคฺคเลนฺ)  ยิฏฺฺฅํ อันี่ อันี่บุคคล่ บ้ชื่าแล่�ว  อตฺฺถุิ มีอย้่”  

อิตฺิ ดังนี่ี้  (กตฺฺวา) กริะทําแล่�ว  จฺนฺฺทํ  วิย ให่�เป็นี่ริาวกะว่าพริะจฺันี่ทริ์  คคณตฺเล ที�พ่้นี่

แห่่งท�องฟ้า ฯ

 พริะเถุริะ แสิดงธริริมแก่ชื่นี่แม�ทั้งสิอง, กล่่าวคุณข้องพริะริัตฺนี่ตฺริัย แสิดงผู้ล่ข้องกุศล่ 

ทั้งห่ล่าย มีทานี่ที�ถุวายแล่�วเป็นี่ตฺ�นี่ว่า “ผู้ล่ที�บุคคล่ให่�แล่�ว มีอย้่, ผู้ล่ที�บุคคล่บ้ชื่าแล่�ว  

มีอย้่” ดังนี่ี้ ทําให่�เป็นี่ดุจฺพริะจฺันี่ทริ์ที�พ่้นี่ท�องฟ้าฉะนี่ั้นี่

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ เทเสิสิิ  กเถุสิิ แล่ะ ทสิฺเสิสิิ  เทเสิสิิ ก็ดี  กเถุสิิ ก็ดี  ทสิฺเสิสิิ ก็ดี  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุภิินีฺ่นี่ํๆ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่านี่ํๆ  

สิัมปทานี่ในี่ เทเสิสิิ  ธมฺมํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ เทเสิสิิ,  ตฺิณฺณํ วิเสิสินี่ะข้อง ริตฺนี่านี่ํๆ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ คุณํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กเถุสิิ,  “ทินีฺ่นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง ผู้ล่ํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปุคฺคเล่นี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ ทินีฺ่นี่ํ,  ยิฏฺฺฅํ วิเสิสินี่ะข้อง 

ผู้ล่ํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปุคฺคเล่นี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ ยิฏฺฺฅํ”   

อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ทสิฺเสิสิิ  ปุคฺคเล่นี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ ทินีฺ่นี่-  ทินีฺ่นี่ทานี่าทีนี่ํ วิเสิสินี่ะ

ข้อง กุสิล่านี่ํๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ผู้ล่ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทสิฺเสิสิิ  คคณตฺเล่ วิสิยาธาริะในี่ 

จฺนีฺ่ทํๆ อุปมาวิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ คคณตฺเล่  จฺนีฺ่ทํ  กตฺฺวา 

กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ทสิฺเสิสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๖. ตฺํ  สิุตฺฺวา  ปสินีฺ่นี่จฺิตฺฺโตฺ  เสิฏฺฺิี  “ภินีฺ่เตฺ  อาคนีฺ่ตฺฺวา  อิมสิฺมึ  ปลฺ่ล่งฺเก  นี่ิสิีทิตฺฺวา   

ปริิภิุญฺฺชื่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 ตฺํ  (วจฺนี่ํ)  สิุตฺฺวา  ปสินีฺ่นี่จฺิตฺฺโตฺ  เสิฏฺฺิี  “(ตฺุมฺเห่)  ภินีฺ่เตฺ  อาคนีฺ่ตฺฺวา  อิมสิฺมึ  ปลฺ่ล่งฺเก  นี่ิสิีทิตฺฺวา   

ปริิภิุญฺฺชื่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ
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 เสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีี  สิุตฺฺวา ฟังแล่�ว  ตฺํ  (วจฺนฺํ) ซึ�งคํานี่ั้นี่  ปิสินฺฺนฺจฺิตฺฺโตฺ มีจฺิตฺอันี่เล่่�อมใสิ

แล่�ว  อาห กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่านี่  อาคนฺฺตฺฺวา 

มาแล่�ว  นฺิสิีทิตฺฺวา นี่ั�งแล่�ว  อิมสิฺมึ  ปิลฺลงฺเก บนี่บัล่ล่ังก์นี่ี้  ปิริิภุญฺชถุ จฺงฉันี่เถุิด”  อิตฺิ 

ดังนี่ี้ ฯ

   เศริษฐีี ฟังคํานี่ั้นี่แล่�ว มีจฺิตฺเล่่�อมใสิ กล่่าวว่า “ท่านี่คริับ ข้อท่านี่มานี่ั�งบนี่บัล่ล่ังก์นี่ี้ 

แล่�วฉันี่เถุิด”

 ปสินีฺ่นี่จฺิตฺฺโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ  

วิเสิสินี่ะข้อง วจฺนี่ํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ สิุตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปสินีฺ่นี่-  “ภินีฺ่เตฺ อาล่ปนี่ะ  

ตฺุมฺเห่ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อาคนีฺ่ตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยาในี่ 

นี่ิสิีทิตฺฺวา  อิมสิฺมึ วิเสิสินี่ะข้อง ปลฺ่ล่งฺเกๆ อุปสิิเล่สิิกาธาริะในี่ นี่ิสิีทิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริิยาในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๖๗. เถุโริ  “มห่าเสิฏฺฺิิ  สิมฺมาสิมฺพุทฺโธ  ‘ป้เว ข้าทิสิฺสิามีตฺิ  ปญฺฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิ  สิทฺธึ   

วิห่าเริ  นี่ิสิินีฺ่โนี่;  ตฺุมฺห่ากํ  ริุจฺิยา  สิตฺิ,  เสิฏฺฺิิ  ภิริิยํ  ป้เว  จฺ  ข้ีริาทีนี่ิ  จฺ  คณฺห่าเปถุ,  

สิตฺฺถุุ  สินีฺ่ตฺิกํ  คมิสิฺสิามาตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโริ  “มห่าเสิฏฺฺิิ  สิมฺมาสิมฺพุทฺโธ  ‘(อห่ํ)  ป้เว ข้าทิสิฺสิามีตฺิ  (วตฺฺวา)  ปญฺฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิ  สิทฺธึ   

วิห่าเริ  นี่ิสิินีฺ่โนี่;  ตฺุมฺห่ากํ  ริุจฺิยา  สิตฺิ,  (ตฺุมฺเห่)  เสิฏฺฺิิ  ภิริิยํ  ป้เว  จฺ  ข้ีริาทีนี่ิ  (วตฺฺถุ้นี่ิ)  จฺ   

คณฺห่าเปถุ,  (มยํ)  สิตฺฺถุุ  สินีฺ่ตฺิกํ  คมิสิฺสิามาตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  อาห กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “มหาเสิฏฺฺฅิ ด้ก่อนี่มห่าเศริษฐีี  สิมฺมา- 

สิมฺพุทฺโธ อ.พริะสิัมมาสิัมพุทธเจฺ�า  (วตฺฺวา) ตฺริัสิแล่�ว  อิตฺิ ว่า  ‘(อหํ) อ.เริา  ขาทิสิฺสิามิ  

จฺักเคี้ยวกินี่  ปิูเว ซึ�งข้นี่ม ท.’  อิตฺิ ดังนี่ี้  นฺิสิินฺฺโนฺ ปริะทับนี่ั�งแล่�ว  วิหาเริ ในี่วิห่าริ  

สิทฺธึ กับ  ภิกฺขุสิเตฺหิ ด�วยริ�อยแห่่งภิิกษุ ท.  ปิญฺจฺหิ ห่�า;  ริุจฺิยา คริั้นี่เม่�อความชื่อบใจฺ  

ตฺุมฺหากํ ข้องท่านี่ ท.  สิตฺิ มีอย้่,  เสิฏฺฺฅิ ด้ก่อนี่เศริษฐีี  (ตฺุมฺเห) อ.ท่านี่ ท.  ภริิยํ  

ยังภิริริยา  คณฺหาเปิถุ ข้อจฺงให่�ถุ่อเอา  ปิูเว  จฺ ซึ�งข้นี่ม ท. ด�วย  ขีริาทีนฺิ  (วตฺฺถุูนฺิ)  จฺ  

ซึ�งวัตฺถุุ ท. มีนี่ํ้านี่มเป็นี่ตฺ�นี่ด�วย,  (มยํ) อ.เริา ท.  คมิสิฺสิาม จฺักไป  สินฺฺตฺิกํ สิ้่สิํานี่ัก  

สิตฺฺถุุ ข้องพริะศาสิดา”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ
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 พริะเถุริะกล่่าวว่า “มห่าเศริษฐีี พริะสิัมมาสิัมพุทธเจฺ�า ตฺริัสิว่า ‘เริาจฺักเคี้ยวกินี่ข้นี่ม 

ทั้งห่ล่าย’ ดังนี่ี้ ปริะทับนี่ั�งในี่วิห่าริ พริ�อมกับภิิกษุ ๕๐๐ ริ้ป, เม่�อความชื่อบใจฺข้องพวก

ท่านี่มีอย้่, ท่านี่เศริษฐีี ข้อท่านี่จฺงใชื่�ภิริริยาให่�ถุ่อเอาข้นี่มทั้งห่ล่ายแล่ะนี่ํ้านี่มเป็นี่ตฺ�นี่, 

พวกเริาจฺักไปสิ้่สิํานี่ักข้องพริะศาสิดากันี่”

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มห่าเสิฏฺฺฅิ อาล่ปนี่ะ  สิมฺมาสิมฺพุทฺโธ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิินีฺ่โนี่ๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ‘อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ข้าทิสิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทิสิฺสิามิ’  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ วตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยา

ในี่ นี่ิสิินีฺ่โนี่  ปญฺฺจฺห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง ภิิกฺขุ้สิเตฺห่ิๆ สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่  

นี่ิสิินีฺ่โนี่  วิห่าเริ วิสิยาธาริะในี่ นี่ิสิินีฺ่โนี่,  ริุจฺิยา ล่ักข้ณะในี่ สิตฺิๆ ล่ักข้ณกิริิยา  ตฺุมฺห่ากํ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ริุจฺิยา,  เสิฏฺฺฅิ อาล่ปนี่ะ  ตฺุมฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ คณฺห่าเปถุๆ อาข้ยาตฺบท 

เห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  ภิริิยํ การิิตฺกัมมะในี่ คณฺห่าเปถุ  ป้เว ก็ดี  วตฺฺถุ้นี่ิ ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่  

คณฺห่าเปถุ  ข้ีริาทีนี่ิ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุ้นี่ิ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ป้เว 

แล่ะ ข้ีริาทีนี่ิ  วตฺฺถุ้นี่ิ,  มยํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ คมิสิฺสิามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิตฺฺถุุ สิามี-

สิัมพันี่ธะในี่ สินีฺ่ตฺิกํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ คมิสิฺสิาม”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๖๘. “กห่ํ  ปนี่  ภินีฺ่เตฺ  เอตฺริห่ิ  สิตฺฺถุาตฺิ ฯ

 (เสิฏฺฺฅี)  “กห่ํ  (ฅาเนี่  วสิตฺิ)  ปนี่  ภินีฺ่เตฺ  เอตฺริห่ิ  สิตฺฺถุาตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ  ปินฺ ก็  สิตฺฺถุา 

อ.พริะศาสิดา  (วสิตฺิ) ย่อมปริะทับอย้่  กหํ  (ฅาเนฺ) ในี่ที�ไห่นี่  เอตฺริหิ ในี่กาล่นี่ี้”  อิตฺิ 

ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีี ถุามว่า “ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ พริะศาสิดา ย่อมปริะทับอย้่ ณ ที�ไห่นี่ ในี่กาล่นี่ี้”

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินีฺ่เตฺ อาล่ปนี่ะ ปนี่ศัพท์ วากยา- 

ริัมภิโชื่ตฺกะ  สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ วสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กห่ํ วิเสิสินี่ะข้อง 

ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ วสิตฺิ  เอตฺริห่ิ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ วสิตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๙. “อิโตฺ  ปญฺฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีีสิโยชื่นี่มตฺฺถุเก  เชื่ตฺวนี่วิห่าเริ  เสิฏฺฺิีตฺิ ฯ
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 (เถุโริ)  “(สิตฺฺถุา)  อิโตฺ  (ฅานี่โตฺ)  ปญฺฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีีสิโยชื่นี่มตฺฺถุเก  เชื่ตฺวนี่วิห่าเริ  (วสิตฺิ)  เสิฏฺฺิีตฺิ   

(อาห่) ฯ

 (เถุโริ) อ.พริะเถุริะ  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “เสิฏฺฺฅิ ด้ก่อนี่เศริษฐีี  (สิตฺฺถุา)  

อ.พริะศาสิดา  (วสิตฺิ) ย่อมปริะทับอย้่  เชตฺวนฺวิหาเริ ในี่พริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่  

ปิญฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีสิโยชนฺมตฺฺถุเก ในี่ที�สิุดแห่่งโยชื่นี่์สิี�สิิบห่�า  อิโตฺ  (ฅานฺโตฺ) แตฺ่ที�นี่ี้”  อิตฺิ 

ดังนี่ี้ ฯ

 พริะเถุริะ กล่่าวว่า “ท่านี่เศริษฐีี พริะศาสิดาย่อมปริะทับอย้่ ที�พริะเชื่ตฺวันี่วิห่าริ ในี่ที�สิุด 

๔๕ โยชื่นี่์ จฺากที�นี่ี้”

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เสิฏฺฺฅิ อาล่ปนี่ะ  สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

วสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ฅานี่โตฺๆ อปาทานี่ในี่ ปญฺฺจฺจฺตฺฺตฺาฬีีสิ-

โยชื่นี่มตฺฺถุเกๆ วิสิยาธาริะในี่ วสิตฺิ  เชื่ตฺวนี่วิห่าเริ วิสิยาธาริะในี่ วสิตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะ 

ในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๐. “ภินีฺ่เตฺ  กาล่ํ  อนี่ตฺิกฺกมิตฺฺวา  เอตฺฺตฺกํ  อทฺธานี่ํ  กถุํ  คมิสิฺสิามาตฺิ ฯ

 (เสิฏฺฺฅี)  “(มยํ)  ภินีฺ่เตฺ  กาล่ํ  อนี่ตฺิกฺกมิตฺฺวา  เอตฺฺตฺกํ  อทฺธานี่ํ  กถุํ  คมิสิฺสิามาตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ  (มยํ) อ.ข้�าพเจฺ�า 

ท.  อนฺตฺิกฺกมิตฺฺวา ไม่ก�าวล่่วงแล่�ว  กาลํ ซึ�งกาล่  คมิสิฺสิาม จฺักไป  อทฺธานฺํ สิ้่ทางไกล่  

เอตฺฺตฺกํ มีปริะมาณเท่านี่ี้  กถุํ อย่างไริ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีี ถุามว่า “ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ พวกข้�าพเจฺ�าไม่ล่่วงเวล่า จฺักไปสิ้่ทางไกล่ปริะมาณเท่านี่ี้  

ได�อย่างไริ ?”

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปุจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินีฺ่เตฺ อาล่ปนี่ะ  มยํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

คมิสิฺสิามๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กาล่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อนี่ตฺิกฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริิยาในี่ คมิสิฺสิาม  เอตฺฺตฺกํ วิเสิสินี่ะข้อง อทฺธานี่ํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ คมิสิฺสิาม  กถุํ  

ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๗๑. “มห่าเสิฏฺฺิิ  ตฺุมฺห่ากํ  ริุจฺิยา  สิตฺิ,  อห่ํ  โว  อตฺฺตฺโนี่  พเล่นี่  เนี่สิฺสิามิ;  ตฺุมฺห่ากํ  ปาสิาเท

 โสิปาณสิีสิํ  อตฺฺตฺโนี่  ิาเนี่  เอว  ภิวิสิฺสิตฺิ,  โสิปาณปริิโยสิานี่ํ  ปนี่  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก   

ภิวิสิฺสิตฺิ,  อุปริิปาสิาทา  เห่ฏฺฺิาโอตฺริณกาล่มตฺฺเตฺเนี่ว  เชื่ตฺวนี่ํ  เนี่สิฺสิามีตฺิ ฯ

 (เถุโริ)  “มห่าเสิฏฺฺิิ  ตฺุมฺห่ากํ  ริุจฺิยา  สิตฺิ,  อห่ํ  โว  อตฺฺตฺโนี่  พเล่นี่  เนี่สิฺสิามิ;  ตฺุมฺห่ากํ  ปาสิาเท  

โสิปาณสิีสิํ  อตฺฺตฺโนี่  ิาเนี่  เอว  ภิวิสิฺสิตฺิ,  โสิปาณปริิโยสิานี่ํ  ปนี่  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก  ภิวิสิฺสิตฺิ,  

(อห่ํ)  อุปริิปาสิาทา  เห่ฏฺฺิาโอตฺริณกาล่มตฺฺเตฺนี่  เอว  (กาเล่นี่)  เชื่ตฺวนี่ํ  เนี่สิฺสิามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เถุโริ) อ.พริะเถุริะ  (อาห) กล่่าวแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “มหาเสิฏฺฺฅิ ด้ก่อนี่มห่าเศริษฐีี  ริุจฺิยา 

คริั้นี่เม่�อความชื่อบ  ตฺุมฺหากํ แห่่งท่านี่ ท.  สิตฺิ มีอย้่,  อหํ อ.อาตฺมา  เนฺสิฺสิามิ จฺัก

นี่ําไป  โว ซึ�งท่านี่ ท.  พเลนฺ ด�วยกําล่ัง  อตฺฺตฺโนฺ ข้องตฺนี่;  โสิปิาณสิีสิํ อ.ห่ัวแห่่งบันี่ได  

ปิาสิาเท ที�ปริาสิาท  ตฺุมฺหากํ ข้องท่านี่ ท.  ภวิสิฺสิตฺิ จฺักมี  ฅาเนฺ  เอว ในี่ที�  อตฺฺตฺโนฺ 

ข้องตฺนี่นี่ั�นี่เทียว,  ปินฺ แตฺ่ว่า  โสิปิาณปิริิโยสิานฺํ อ.ที�สิุดริอบแห่่งบันี่ได  ภวิสิฺสิตฺิ จฺัก

มี  เชตฺวนฺทฺวาริโกฏฺฺฅเก ที�ซุ�มแห่่งปริะตฺ้ข้องพริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่,  (อหํ) อ.อาตฺมา  

เนฺสิฺสิามิ จฺักนี่ําไป  เชตฺวนฺํ สิ้่พริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่  (กาเลนฺ) โดยกาล่  เหฏฺฺฅา- 

โอตฺริณกาลมตฺฺเตฺนฺ  เอว สิักว่ากาล่เป็นี่ที�ข้�ามล่งในี่ภิายใตฺ�  อุปิริิปิาสิาทา จฺากเบ่้อง

บนี่แห่่งปริาสิาทนี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 พริะเถุริะ กล่่าวว่า “ท่านี่มห่าเศริษฐีี เม่�อความชื่อบใจฺข้องพวกท่านี่มีอย้่, อาตฺมาจฺักนี่ํา

พวกท่านี่ไปด�วยกําล่ังข้องอาตฺมา, ห่ัวบันี่ไดที�ปริาสิาทข้องพวกท่านี่ จฺักมีในี่ที�ข้องตฺนี่

นี่ั�นี่แห่ล่ะ, แตฺ่ว่า ที�สิุดแห่่งบันี่ได จฺักมีที�ซุ�มปริะตฺ้พริะเชื่ตฺวันี่วิห่าริ, อาตฺมา จฺักนี่ําไป 

สิ้่พริะเชื่ตฺวันี่ โดยกาล่เพียงกาล่เป็นี่ที�ล่งข้�างล่่างเท่านี่ั้นี่ จฺากข้�างบนี่ปริาสิาท”

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มห่าเสิฏฺฺฅิ อาล่ปนี่ะ  ริุจฺิยา ล่ักข้ณะ

ในี่ สิตฺิๆ ล่ักข้ณกิริิยา  ตฺุมฺห่ากํ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ริุจฺิยา,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ เนี่สิฺสิามิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โว อวุตฺตฺกัมมะในี่ เนี่สิฺสิามิ  อตฺฺตฺโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ พเล่นี่ๆ  

กริณะในี่ เนี่สิฺสิามิ,  โสิปาณสิีสิํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ภิวิสิฺสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ตฺุมฺห่ากํ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ปาสิาเทๆ วิสิยาธาริะในี่ โสิปาณสิีสิํ  อตฺฺตฺโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

ฅาเนี่  เอวศัพท์อวธาริณะเข้�ากับ ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ ภิวิสิฺสิตฺิ,  ปนี่ศัพท์ วิเสิสิโชื่ตฺกะ  

โสิปาณปริิโยสิานี่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ภิวิสิฺสิตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺฅเก  
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วิสิยาธาริะในี่ ภิวิสิฺสิตฺิ,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ เนี่สิฺสิามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

อุปริิปาสิาทา อปาทานี่ในี่ เห่ฏฺฺฅาโอตฺริณกาล่มตฺฺเตฺนี่  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ  

เห่ฏฺฺฅาโอตฺริณกาล่มตฺฺเตฺนี่ๆ วิเสิสินี่ะข้อง กาเล่นี่ๆ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ เนี่สิฺสิามิ  เชื่ตฺวนี่ํ 

สิัมปาปุณียกัมมะในี่ เนี่สิฺสิามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๒. โสิ  “สิาธุ  ภินีฺ่เตฺตฺิ  สิมฺปฏฺิจฺฺฉิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี)  “สิาธุ  ภินีฺ่เตฺตฺิ  สิมฺปฏฺิจฺฺฉิ ฯ

 โสิ  (เสิฏฺฺฅี) อ.เศริษฐีีนี่ั้นี่  สิมฺปิฏฺิจฺฺฉิ ริับพริ�อมแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ  

สิาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 เศริษฐีีนี่ั้นี่ ริับว่า “ท่านี่ผู้้�เจฺริิญ ได�คริับ”

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง เสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ สิมฺปฏฺิจฺฺฉิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินีฺ่เตฺ 

อาล่ปนี่ะ  สิาธุ สิัมปฏฺิจฺฉนี่ัตฺถุล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ สิมฺปฏฺิจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๓. เถุโริ  โสิปาณสิีสิํ  ตฺตฺฺเถุว  กตฺฺวา  “โสิปาณปาทม้ล่ํ  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก  โห่ตฺ้ตฺิ   

อธิฏฺฺิาสิิ  ฯ  

 เถุโริ  โสิปาณสิีสิํ  ตฺตฺฺถุ  เอว  (ฅาเนี่)  กตฺฺวา  “โสิปาณปาทม้ล่ํ  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก  โห่ตฺ้ตฺิ   

อธิฏฺฺิาสิิ  ฯ  

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  กตฺฺวา กริะทําแล่�ว  โสิปิาณสิีสิํ ซึ�งห่ัวแห่่งบันี่ได  ตฺตฺฺถุ  เอว  (ฅาเนฺ) 

ในี่ที�นี่ั้นี่นี่ั�นี่เทียว  อธิฏฺฺฅาสิิ อธิษฐีานี่แล่�ว  อิตฺิ ว่า  “โสิปิาณปิาทมูลํ อ.โคนี่แห่่งเชื่ิงแห่่ง

บันี่ได  โหตฺุ จฺงมี  เชตฺวนฺทฺวาริโกฏฺฺฅเก ที�ซ�ุมแห่่งปริะตฺ้ข้องพริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่”   

อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 พริะเถุริะ ทําห่ัวบันี่ไดในี่ที�นี่ั้นี่นี่ั�นี่แห่ล่ะ อธิษฐีานี่ว่า “โคนี่เชื่ิงบันี่ได จฺงมีที�ซุ�มปริะตฺ้ 

พริะเชื่ตฺวันี่วิห่าริ”

 เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อธิฏฺฺฅาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โสิปาณสิีสิํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กตฺฺวา  

เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ตฺตฺฺถุๆ วิเสิสินี่ะข้อง ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ กตฺฺวาๆ ปุพพ-
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กาล่กิริิยาในี่ อธิฏฺฺฅาสิิ  “โสิปาณปาทม้ล่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺฅเก วิสิยาธาริะในี่ โห่ตฺุ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อธิฏฺฺฅาสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๔. ตฺเถุว  อโห่สิิ ฯ

 (โสิปาณปาทม้ล่ํ)  ตฺถุา  เอว  อโห่สิิ ฯ

 (โสิปิาณปิาทมูลํ) อ.โคนี่แห่่งเชื่ิงแห่่งบันี่ได  อโหสิิ ได�มีแล่�ว  ตฺถุา  เอว เห่ม่อนี่อย่าง

นี่ั้นี่นี่ั�นี่เทียว ฯ

 โคนี่เชื่ิงบันี่ได ได�มีเห่ม่อนี่อย่างนี่ั้นี่นี่ั�นี่แห่ล่ะ

 โสิปาณปาทม้ล่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อโห่สิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะ 

เข้�ากับ ตฺถุาๆ  กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ อโห่สิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๕. เถุโริ  เสิฏฺฺิิญฺฺจฺ  ภิริิยญฺฺจฺ  อุปริิปาสิาทา  เห่ฏฺฺิาโอตฺริณกาล่โตฺ  ข้ิปฺปตฺริํ  เชื่ตฺวนี่ํ   

สิมฺปาเปสิิ ฯ

 เถุโริ  เสิฏฺฺิึ  จฺ  ภิริิยํ  จฺ  อุปริิปาสิาทา  เห่ฏฺฺิาโอตฺริณกาล่โตฺ  ข้ิปฺปตฺริํ  เชื่ตฺวนี่ํ  สิมฺปาเปสิิ ฯ

 เถุโริ อ.พริะเถุริะ  เสิฏฺฺฅึ  จฺ ยังเศริษฐีีด�วย  ภริิยํ  จฺ ยังภิริริยาด�วย  สิมฺปิาเทสิิ ให่�ถุึง

พริ�อมแล่�ว  เชตฺวนฺํ ซึ�งพริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่  ขิปิฺปิตฺริํ เริ็วกว่า  เหฏฺฺฅาโอตฺริณกาลโตฺ  

กว่ากาล่เป็นี่ที�ข้�ามล่งในี่ภิายใตฺ�  อุปิริิปิาสิาทา แตฺ่เบ่้องบนี่แห่่งปริาสิาท ฯ

 พริะเถุริะ ให่�เศริษฐีีแล่ะภิริริยา ถุึงพริะเชื่ตฺวันี่วิห่าริเริ็วกว่า กว่ากาล่เป็นี่ที�ล่งข้�างล่่าง  

จฺากข้�างบนี่ปริาสิาท

 เถุโริ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ สิมฺปาเปสิิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  เสิฏฺฺฅึ ก็ดี  ภิริิยํ ก็ดี  

การิิตฺกัมมะในี่ สิมฺปาเปสิิ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ เสิฏฺฺฅึ แล่ะ ภิริิยํ   

อุปริิปาสิาทา อปาทานี่ในี่ เห่ฏฺฺฅาโอตฺริณกาล่โตฺๆ อปาทานี่ในี่ ข้ิปฺปตฺริํๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะ

ในี่ สิมฺปาเปสิิ  เชื่ตฺวนี่ํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ สิมฺปาเปสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๖. เตฺ  อุโภิปิ  สิตฺฺถุาริํ  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  กาล่ํ  อาโริเจฺสิุํ ฯ
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 เตฺ  อุโภิปิ  (ชื่นี่า)  สิตฺฺถุาริํ  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  กาล่ํ  อาโริเจฺสิุํ ฯ

 (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  อุโภปิิ แม�ทั้งสิอง  เตฺ เห่ล่่านี่ั้นี่  อุปิสิงฺกมิตฺฺวา เข้�าไปเฝ้าแล่�ว   

สิตฺฺถุาริํ ซึ�งพริะศาสิดา  อาโริเจฺสิุํ กริาบท้ล่แล่�ว  กาลํ ซึ�งกาล่ ฯ

 พวกชื่นี่แม�ทั้ง ๒ คนี่เห่ล่่านี่ั้นี่ เข้�าไปเฝ้าพริะศาสิดา กริาบท้ล่กาล่เวล่า

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุโภิ  เตฺ ก็ดี  อุโภิ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่  

อาโริเจฺสิุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิตฺฺถุาริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริิยาในี่ อาโริเจฺสิุํ  กาล่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาโริเจฺสิุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๗. สิตฺฺถุา  ภิตฺฺตฺคฺคํ  ปวิสิิตฺฺวา  ปญฺฺญฺตฺฺตฺพุทฺธาสิเนี่  นี่ิสิีทิ  สิทฺธึ  ภิิกฺขุ้สิงฺเฆนี่ ฯ

 สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  ปิวิสิิตฺฺวา เสิด็จฺเข้�าไปแล่�ว  ภตฺฺตฺคฺคํ สิ้่โริงแห่่งภิัตฺริ  นฺิสิีทิ 

ปริะทับนี่ั�งแล่�ว  ปิญฺฃตฺฺตฺพุทฺธาสิเนฺ บนี่พุทธอาสินี่์อันี่บุคคล่ป้ล่าดแล่�ว  สิทฺธึ กับ  

ภิกฺขุสิงฺเฆนฺ ด�วยห่ม้่แห่่งภิิกษุ ฯ

 พริะศาสิดา เสิด็จฺเข้�าไปสิ้่โริงภิัตฺริ ปริะทับนี่ั�งบนี่พุทธอาสินี่์ที�ป้ล่าดไว� พริ�อมกับภิิกษุ

สิงฆ์

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ภิตฺฺตฺคฺคํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่  

ปวิสิิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ นี่ิสิีทิ  ปญฺฺฃตฺฺตฺพุทฺธาสิเนี่ อุปสิิเล่สิิกาธาริะในี่ นี่ิสิีทิ   

สิทฺธึ กิริิยาสิมวายะในี่ นี่ิสิีทิ  ภิิกฺขุ้สิงฺเฆนี่ สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๘. มห่าเสิฏฺฺิี  พุทฺธปฺปมุข้สิฺสิ  ภิิกฺขุ้สิงฺฆสิฺสิ  ทกฺข้ิโณทกํ  อทาสิิ ฯ

 มหาเสิฏฺฺฅี อ.มห่าเศริษฐีี  อทาสิิ ได�ถุวายแล่�ว  ทกฺขิโณทกํ ซึ�งนี่ํ้าเพ่�อทักษิณา  ภิกฺขุ-

สิงฺฆสิฺสิ แก่ห่ม้่แห่่งภิิกษุ  พุทฺธปิฺปิมุขสิฺสิ มีพริะพุทธเจฺ�าเป็นี่ปริะมุข้ ฯ

 มห่าเศริษฐีี ได�ถุวายนี่ํ้าทักษิโณทก แก่ภิิกษุสิงฆ์ มีพริะพุทธเจฺ�าเป็นี่ปริะมุข้

 มห่าเสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อทาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  พุทฺธปฺปมุข้สิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง 
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ภิิกฺขุ้สิงฺฆสิฺสิๆ สิัมปทานี่ในี่ อทาสิิ  ทกฺข้ิโณทกํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อทาสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๙. ภิริิยา  ตฺถุาคตฺสิฺสิ  ปตฺฺเตฺ  ป้วํ  ปตฺิฏฺฺิาเปสิิ ฯ

 ภริิยา อ.ภิริริยา  ปิูวํ ยังข้นี่ม  ปิตฺิฏฺฺฅาเปิสิิ ให่�ตฺั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  ปิตฺฺเตฺ ในี่บาตฺริ   

ตฺถุาคตฺสิฺสิ  ข้องพริะตฺถุาคตฺ ฯ

 ภิริริยา ยังข้นี่มให่�ตฺั้งอย้่ในี่บาตฺริข้องพริะตฺถุาคตฺ

 ภิริิยา เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺถุาคตฺสิฺสิ สิามีสิัมพันี่ธะ 

ในี่ ปตฺฺเตฺๆ วิสิยาธาริะในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิ  ป้วํ การิิตฺกัมมะในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๐. มห่าเสิฏฺฺิีปิ  ภิริิยาย  สิทฺธึ  ยาวทตฺฺถุํ  ป้วํ  ข้าทิ ฯ

 มหาเสิฏฺฺฅีปิิ แม� อ.มห่าเศริษฐีี  ขาทิ เคี้ยวกินี่แล่�ว  ปิูวํ ซึ�งข้นี่ม  ยาวทตฺฺถุํ เพียงใด 

แตฺ่ความตฺ�องการิ  สิทฺธึ กับ  ภริิยาย ด�วยภิริริยา ฯ

 แม�มห่าเศริษฐีี ก็เคี้ยวกินี่ข้นี่ม จฺนี่เพียงพอแก่ความตฺ�องการิ พริ�อมกับภิริริยา

 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ มห่าเสิฏฺฺฅีๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ข้าทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

ภิริิยาย สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่ ข้าทิ  ยาวทตฺฺถุํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ 

ข้าทิ  ป้วํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ข้าทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๑. ป้วานี่ํ  ปริิโยสิานี่เมว  นี่  ปญฺฺญฺายตฺิ ฯ  

 ป้วานี่ํ  ปริิโยสิานี่ํ  เอว  นี่  ปญฺฺญฺายตฺิ ฯ

 ปิริิโยสิานฺํ  เอว อ.ที�สิิ้นี่สิุดล่งริอบ  ปิูวานฺํ แห่่งข้นี่ม ท. นี่ั�นี่เทียว  นฺ  ปิญฺฃายตฺิ ย่อม

ไม่ปริากฏฺ ฯ

 ที�สิุดข้องข้นี่มทั้งห่ล่ายนี่ั�นี่แห่ล่ะ ย่อมไม่ปริากฏฺ

 เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ปริิโยสิานี่ํ ๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปญฺฺฃายตฺิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวาจฺก  ป้วานี่ํ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ปริิโยสิานี่ํ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ปญฺฺฃายตฺิ ฯ
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๘๒. สิกล่วิห่าเริ  ภิิกฺข้้นี่ญฺฺจฺ  วิฆาสิาทานี่ญฺฺจฺ  ทินีฺ่เนี่สิุปิ,  ปริิยนีฺ่โตฺ  นี่  ปญฺฺญฺายเตฺว ฯ  

 (ป้เวสิุ  เตฺห่ิ  ชื่เนี่ห่ิ)  สิกล่วิห่าเริ  ภิิกฺข้้นี่ํ  จฺ  วิฆาสิาทานี่ํ  จฺ  ทินีฺ่เนี่สิุปิ,  ปริิยนีฺ่โตฺ  นี่  ปญฺฺญฺายตฺิ  

เอว ฯ

 (ปิูเวสิุ) คริั้นี่เม่�อข้นี่ม ท.  (เตฺหิ  ชเนฺหิ) อันี่ชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั้นี่  ทินฺฺเนฺสิุปิิ แม�ถุวายแล่�ว  

ภิกฺขูนฺํ  จฺ แก่ภิิกษุ ท. ด�วย  วิฆาสิาทานฺํ  จฺ แก่คนี่กินี่เดนี่ ท. ด�วย  สิกลวิหาเริ  

ในี่วิห่าริทั้งสิิ้นี่,  ปิริิยนฺฺโตฺ อ.ที�สิุดริอบ  นฺ  ปิญฺฃายตฺิ  เอว ย่อมไม่ปริากฏฺนี่ั�นี่เทียว ฯ

 เม่�อพวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั้นี่ แม�ถุวายข้นี่มแก่ภิิกษุทั้งห่ล่าย แล่ะให่�แก่คนี่กินี่เดนี่ทั้งห่ล่าย 

ในี่วิห่าริทั้งสิิ้นี่, ที�สิุด ย่อมไม่ปริากฏฺเล่ย

 ป้เวสิุ ล่ักข้ณะในี่ ทินีฺ่เนี่สิุๆ ล่ักข้ณกิริิยา  เตฺห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่เนี่ห่ิๆ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ 

ทินีฺ่เนี่สิุ  สิกล่วิห่าเริ วิสิยาธาริะในี่ ทินีฺ่เนี่สิุ  ภิิกฺข้้นี่ํ ก็ดี  วิฆาสิาทานี่ํ ก็ดี สิัมปทานี่

ในี่ ทินีฺ่เนี่สิุ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ภิิกฺข้้นี่ํ แล่ะ วิฆาสิาทานี่ํ  อปิศัพท์  

อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ทินีฺ่เนี่สิุ,  ปริิยนีฺ่โตฺ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปญฺฺฃายตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ปญฺฺฃายตฺิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ปญฺฺฃายตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๓. “ภินีฺ่เตฺ  ป้วา  ปริิกฺข้ยํ  นี่  คจฺฺฉนีฺ่ตฺีตฺิ  ภิควโตฺ  อาโริเจฺสิุํ ฯ  

 (เตฺ  ชื่นี่า)  “ภินีฺ่เตฺ  ป้วา  ปริิกฺข้ยํ  นี่  คจฺฺฉนีฺ่ตฺีตฺิ  ภิควโตฺ  อาโริเจฺสิุํ ฯ

 (เตฺ  ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั้นี่  อาโริเจฺสิุํ กริาบท้ล่แล่�ว  ภควโตฺ แก่พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า   

อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้�าแตฺ่พริะองค์ผู้้�เจฺริิญ  ปิูวา อ.ข้นี่ม ท.  นฺ  คจฺฺฉนฺฺตฺิ ย่อมไม่ถุึง   

ปิริิกฺขยํ ซึ�งความสิิ้นี่ไปริอบ”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ

 พวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั้นี่ กริาบท้ล่พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�าว่า “ข้�าแตฺ่พริะองค์ผู้้�เจฺริิญ ข้นี่มทั้งห่ล่าย

ไม่ถุึงความสิิ้นี่ไป”

 เตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาโริเจฺสิุํๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินีฺ่เตฺ 

อาล่ปนี่ะ  ป้วา สิุทธกัตฺตฺาในี่ คจฺฺฉนีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปริิกฺข้ยํ สิัมปาปุณีย-

กัมมะในี่ คจฺฺฉนีฺ่ตฺิ  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ คจฺฺฉนีฺ่ตฺิ  ภิควโตฺ สิัมปทานี่ในี่ อาโริเจฺสิุํ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการิะในี่ อาโริเจฺสิุํ ฯ
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๘๔. “เตฺนี่ห่ิ  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก  ฉฑฺเฑถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (สิตฺฺถุา)  “เตฺนี่ห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺิเก  ฉฑฺเฑถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (สิตฺฺถุา) อ.พริะศาสิดา  อาห ตฺริัสิแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนฺหิ ถุ�าอย่างนี่ั้นี่  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  

ฉฑฺเฑถุ จฺงทิ้ง  เชตฺวนฺทฺวาริโกฏฺฺฅเก ที�ซ�ุมแห่่งปริะตฺ้แห่่งพริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่”  อิตฺิ 

ดังนี่ี้ ฯ

 พริะศาสิดา ตฺริัสิว่า “ถุ�าเชื่่นี่นี่ั้นี่ พวกเธอจฺงทิ้งที�ซุ�มปริะตฺ้พริะเชื่ตฺวันี่วิห่าริเถุิด”

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เตฺนี่ห่ิ อุยโยชื่นี่ัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่  

สิุทธกัตฺตฺาในี่ ฉฑฺเฑถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เชื่ตฺวนี่ทฺวาริโกฏฺฺฅเก วิสิยาธาริะในี่ 

ฉฑฺเฑถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๕. เตฺ  ทฺวาริโกฏฺฺิกสิฺสิ  อวิท้เริ  ปพฺภิาริฏฺฺิาเนี่  ฉฑฺฑยึสิุ ฯ  

 เตฺ  (ชื่นี่า)  ทฺวาริโกฏฺฺิกสิฺสิ  อวิท้เริ  ปพฺภิาริฏฺฺิาเนี่  ฉฑฺฑยึสิุ ฯ

 เตฺ  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั้นี่  ฉฑฺฑยึสิุ ทิ้งแล่�ว  ปิพฺภาริฏฺฺฅาเนฺ ในี่ที�แห่่งเง่้อม   

อวิทูเริ อันี่ไม่ไกล่  ทฺวาริโกฏฺฺฅกสิฺสิ แห่่งซุ�มแห่่งปริะตฺ้ ฯ

 พวกชื่นี่เห่ล่่านี่ั้นี่ ทิ้งในี่ที�เง่้อมที�ไม่ไกล่แห่่งซุ�มปริะตฺ้

 เตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ฉฑฺฑยึสิุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ทฺวาริโกฏฺฺฅกสิฺสิ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อวิท้เริๆ วิเสิสินี่ะข้อง ปพฺภิาริฏฺฺฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ ฉฑฺฑยึสิุ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๖. อชืฺ่ชื่าปิ  ตฺํ  ิานี่ํ  “กปลฺ่ล่ป้วปพฺภิารินีฺ่เตฺฺวว  ปญฺฺญฺายตฺิ ฯ

 อชืฺ่ชื่าปิ  ตฺํ  ิานี่ํ  “กปลฺ่ล่ป้วปพฺภิาริํ”  อิตฺิ  เอว  ปญฺฺญฺายตฺิ ฯ

 ตฺํ  ฅานฺํ อ.ที�นี่ั้นี่  ปิญฺฃายตฺิ ย่อมปริากฏฺ  อิตฺิ ว่า  “กปิลฺลปิูวปิพฺภาริํ อ.เง่้อมแห่่งข้นี่ม

เบ่้อง”  อิตฺิ  เอว ดังนี่ี้นี่ั�นี่เทียว  อชฺชาปิิ แม�ในี่วันี่นี่ี้ ฯ

 ที�นี่ั้นี่ ย่อมปริากฏฺว่า “เง่้อมข้นี่มเบ่้อง” ทีเดียว แม�ในี่วันี่นี่ี้
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 อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อชืฺ่ชื่ๆ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ ปญฺฺฃายตฺิ  ตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง ฅานี่ํๆ  

สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปญฺฺฃายตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “กปลฺ่ล่ป้วปพฺภิาริํ ล่ิงคัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปญฺฺฃายตฺิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ อิตฺิศัพท์ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๗. มห่าเสิฏฺฺิี  สิห่  ภิริิยาย  ภิควนีฺ่ตฺํ  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  เอกมนีฺ่ตฺํ  อฏฺฺิาสิิ ฯ

 มหาเสิฏฺฺฅี อ.มห่าเศริษฐีี  อุปิสิงฺกมิตฺฺวา เข้�าไปเฝ้าแล่�ว  ภควนฺฺตฺํ ซึ�งพริะผู้้�มีพริะภิาค

เจฺ�า  สิห กับ  ภริิยาย ด�วยภิริริยา  อฏฺฺฅาสิิ ได�ย่นี่แล่�ว  เอกมนฺฺตฺํ ณ ที�สิมควริ ฯ

 มห่าเศริษฐีี เข้�าไปเฝ้าพริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า พริ�อมกับภิริริยา ได�ย่นี่ ณ ที�สิมควริ

 มห่าเสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ อฏฺฺฅาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สิห่ศัพท์ กิริิยาสิมวายะในี่  

อุปสิงฺกมิตฺฺวา  ภิริิยาย สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิห่  ภิควนีฺ่ตฺํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อฏฺฺฅาสิิ  เอกมนีฺ่ตฺํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ อฏฺฺฅาสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๘. ภิควา  อนีุ่โมทนี่ํ  อกาสิิ ฯ

 ภควา อ.พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า  อกาสิิ ได�ทริงกริะทําแล่�ว  อนฺุโมทนฺํ ซึ�งการิอนีุ่โมทนี่า ฯ

 พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า ได�ทริงทําการิอนีุ่โมทนี่า

 ภิควา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อกาสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อนีุ่โมทนี่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อกาสิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๙. อนีุ่โมทนี่าวสิาเนี่  อุโภิปิ  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่  ปตฺิฏฺฺิาย  สิตฺฺถุาริํ  วนีฺ่ทิตฺฺวา  ทฺวาริโกฏฺฺิเก   

โสิปาณํ  อาริุยฺห่  อตฺฺตฺโนี่  ปาสิาเทเยว  ปตฺิฏฺฺิห่ึสิุ ฯ

 อนีุ่โมทนี่าวสิาเนี่  อุโภิปิ  (ชื่นี่า)  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่  ปตฺิฏฺฺิาย  สิตฺฺถุาริํ  วนีฺ่ทิตฺฺวา  ทฺวาริโกฏฺฺิเก   

โสิปาณํ  อาริุยฺห่  อตฺฺตฺโนี่  ปาสิาเท  เอว  ปตฺิฏฺฺิห่ึสิุ ฯ

 อนฺุโมทนฺาวสิาเนฺ ในี่กาล่เป็นี่ที�สิิ้นี่สิุดแห่่งการิอนีุ่โมทนี่า  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  อุโภปิิ  

แม�ทั้งสิอง  ปิตฺิฏฺฺฅาย ตฺั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  โสิตฺาปิตฺฺตฺิผเล ในี่โสิดาปัตฺตฺิผู้ล่  วนฺฺทิตฺฺวา 

ถุวายบังคมแล่�ว  สิตฺฺถุาริํ ซึ�งพริะศาสิดา  อาริุยฺห ข้ึ้นี่แล่�ว  โสิปิาณํ สิ้่บันี่ได  ทฺวาริ-

โกฏฺฺฅเก ที�ซ�ุมแห่่งปริะตฺ้  ปิตฺิฏฺฺฅหึสิุ ดําริงอย้่เฉพาะแล่�ว  ปิาสิาเท  เอว บนี่ปริาสิาท  
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อตฺฺตฺโนฺ ข้องตฺนี่นี่ั�นี่เทียว ฯ

 ในี่เวล่าจฺบอนีุ่โมทนี่า ชื่นี่แม�ทั้ง ๒ คนี่ ตฺั้งอย้่ในี่โสิดาปัตฺตฺิผู้ล่ ถุวายบังคมพริะศาสิดา 

แล่�วข้ึ้นี่บันี่ไดที�ซุ�มปริะตฺ้ ดําริงอย้่ที�ปริาสิาทข้องตฺนี่นี่ั�นี่แห่ล่ะ

 อนีุ่โมทนี่าวสิาเนี่ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ ปตฺิฏฺฺฅห่ึสิุ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุโภิๆ วิเสิสินี่ะ

ข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปตฺิฏฺฺฅห่ึสิุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่ วิสิยาธาริะ 

ในี่ ปตฺิฏฺฺฅายๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ วนีฺ่ทิตฺฺวา  สิตฺฺถุาริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ วนีฺ่ทิตฺฺวาๆ ปุพพ-

กาล่กิริิยาในี่ อาริุยฺห่  ทฺวาริโกฏฺฺฅเก วิสิยาธาริะในี่ อาริุยฺห่  โสิปาณํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ 

อาริุยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปตฺิฏฺฺฅห่ึสิุ  อตฺฺตฺโนี่ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ ปาสิาเท  เอวศัพท์  

อวธาริณะเข้�ากับ ปาสิาเทๆ วิสิยาธาริะในี่ ปตฺิฏฺฺฅห่ึสิุ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๐. ตฺโตฺ  ปฏฺฺิาย  เสิฏฺฺิี  อสิีตฺิโกฏฺิธนี่ํ  พุทฺธสิาสิเนี่เยว  วิกฺกิริิ ฯ

 ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺิาย  เสิฏฺฺิี  อสิีตฺิโกฏฺิธนี่ํ  พุทฺธสิาสิเนี่  เอว  วิกฺกิริิ ฯ

 เสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีี  วิกฺกิริิ เกล่ี�ยล่งแล่�ว  อสิีตฺิโกฏฺิธนฺํ ซึ�งทริัพย์มีโกฏฺิแปดสิิบเป็นี่ปริะมาณ  

พุทฺธสิาสิเนฺ  เอว ในี่พริะพุทธศาสินี่านี่ั�นี่เทียว  ปิฏฺฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กาลโตฺ) แตฺ่

กาล่นี่ั้นี่ ฯ

 เศริษฐีี เกล่ี�ยทริัพย์ ๘๐ โกฏฺิล่งในี่พริะพุทธศาสินี่าเท่านี่ั้นี่ จฺําเดิมแตฺ่กาล่นี่ั้นี่มา

 เสิฏฺฺฅี สิุทธกัตฺตฺาในี่ วิกฺกิริิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง กาล่โตฺๆ  

อปาทานี่ในี่ ปฏฺฺฅายๆ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ วิกฺกิริิ  อสิีตฺิโกฏฺิธนี่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ วิกฺกิริิ   

เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ พุทฺธสิาสิเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ วิกฺกิริิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๑. ปุนี่ทิวเสิ  สิายณฺห่สิมเย  ธมฺมสิภิายํ  สินีฺ่นี่ิปตฺิตฺา  ภิิกฺข้้  “ปสิฺสิถุาวุโสิ  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺ- 

เถุริสิฺสิ  อานีุ่ภิาวํ,  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  นี่าม  สิทฺธํ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  โภิเค  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิึ  มุหุ่ตฺฺเตฺนี่   

ทมิตฺฺวา  นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ  กตฺฺวา  ป้เว  คาห่าเปตฺฺวา  เชื่ตฺวนี่ํ  อาเนี่ตฺฺวา  สิตฺฺถุุ  สิมฺมุข้ํ   

กตฺฺวา  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่  ปตฺิฏฺฺิาเปสิิ,  อโห่  มห่านีุ่ภิาโว  เถุโริตฺิ  เถุริสิฺสิ  คุณกถุํ   

กเถุนีฺ่ตฺา  นี่ิสิีทึสิุ ฯ



๕. เรื่่�องโกสิิยเศรื่ษฐีีผู้้�ตรื่ะหนี่ี�วรรค] 391

 ปุนี่ทิวเสิ  สิายณฺห่สิมเย  ธมฺมสิภิายํ  สินีฺ่นี่ิปตฺิตฺา  ภิิกฺข้้  “(ตฺุมฺเห่)  ปสิฺสิถุ  อาวุโสิ   

มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺเถุริสิฺสิ  อานีุ่ภิาวํ,  (เถุโริ)  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  นี่าม  สิทฺธํ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  โภิเค  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิึ   

มุหุ่ตฺฺเตฺนี่  ทมิตฺฺวา  นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ  กตฺฺวา  (เสิฏฺฺฅึ)  ป้เว  คาห่าเปตฺฺวา  เชื่ตฺวนี่ํ  อาเนี่ตฺฺวา  สิตฺฺถุุ   

สิมฺมุข้ํ  กตฺฺวา  (เตฺ  ชื่เนี่)  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่  ปตฺิฏฺฺิาเปสิิ,  อโห่  มห่านีุ่ภิาโว  (โห่ตฺิ)  เถุโริตฺิ   

เถุริสิฺสิ  คุณกถุํ  กเถุนีฺ่ตฺา  นี่ิสิีทึสิุ ฯ

 ปิุนฺทิวเสิ ในี่วันี่ริุ่งข้ึ้นี่  ภิกฺขู อ.ภิิกษุ ท.  สินฺฺนฺิปิตฺิตฺา ผู้้�ปริะชืุ่มกันี่แล่�ว  ธมฺมสิภายํ  

ในี่โริงเป็นี่ที�กล่่าวกับเป็นี่ที�แสิดงซึ�งธริริม  สิายณฺหสิมเย ในี่สิมัยเป็นี่ที�สิิ้นี่ไปแห่่งวันี่  

กเถุนฺฺตฺา  นฺิสิีทึสิุ นี่ั�งกล่่าวอย้่แล่�ว  คุณกถุํ ซึ�งวาจฺาเป็นี่เคริ่�องกล่่าวซึ�งคุณ  เถุริสิฺสิ 

ข้องพริะเถุริะ  อิตฺิ ว่า  “อาวุโสิ ด้ก่อนี่ท่านี่ผู้้�มีอายุ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.ท่านี่ ท.  ปิสิฺสิถุ 

ข้อจฺงด้  อานฺุภาวํ ซึ�งอานีุ่ภิาพ  มหาโมคฺคลฺลานฺตฺฺเถุริสิฺสิ ข้องพริะมห่าโมคคัล่ล่านี่ะ 

ผู้้�เถุริะ,  (เถุโริ) อ.พริะเถุริะ  อนฺุปิหจฺฺจฺ  นฺาม ชื่่�อว่าไม่เข้�าไปกริะทบแล่�ว  สิทฺธํ  

ซึ�งศริัทธา  อนฺุปิหจฺฺจฺ ไม่เข้�าไปกริะทบแล่�ว  โภเค ซึ�งโภิคะ ท.  ทมิตฺฺวา ฝึกแล่�ว   

มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ ซึ�งเศริษฐีีผู้้�มีความตฺริะห่นี่ี�  มุหุตฺฺเตฺนฺ โดยกาล่คริ้่ห่นี่ึ�ง  กตฺฺวา กริะทํา

แล่�ว  นฺิพฺพิเสิวนฺํ ให่�เป็นี่ผู้้�มีเสิพผู้ิดออกแล่�ว  (เสิฏฺฺฅึ) ยังเศริษฐีี  คาหาเปิตฺฺวา ให่�ถุ่อ

เอาแล่�ว  ปิูเว ซึ�งข้นี่ม ท.  อาเนฺตฺฺวา นี่ํามาแล่�ว  เชตฺวนฺํ สิ้่พริะวิห่าริชื่่�อว่าเชื่ตฺวันี่   

กตฺฺวา กริะทําแล่�ว  สิมฺมุขํ ให่�เป็นี่ผู้้�มีห่นี่�าพริ�อม  สิตฺฺถุุ ตฺ่อพริะศาสิดา  (เตฺ  ชเนฺ) ยัง

ชื่นี่ ท. เห่ล่่านี่ั้นี่  ปิตฺิฏฺฺฅาเปิสิิ ให่�ตฺั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  โสิตฺาปิตฺฺตฺิผเล ในี่โสิดาปัตฺตฺิผู้ล่,  

อโห โอ  เถุโริ อ.พริะเถุริะ  มหานฺุภาโว เป็นี่ผู้้�มีอานีุ่ภิาพมาก  (โหตฺิ) ย่อมเป็นี่”  อิตฺิ 

ดังนี่ี้ ฯ

 ในี่วันี่ริุ่งข้ึ้นี่ พวกภิิกษุปริะชืุ่มกันี่ที�ธริริมสิภิาในี่เวล่าเย็นี่ นี่ั�งสินี่ทนี่าเริ่�องคุณข้อง 

พริะเถุริะว่า “อาวุโสิทั้งห่ล่าย พวกท่านี่ จฺงด้อานีุ่ภิาพข้องพริะมห่าโมคคัล่ล่านี่เถุริะ, 

พริะเถุริะชื่่�อว่าไม่เข้�าไปกริะทบศริัทธา ไม่เข้�าไปกริะทบโภิคะทั้งห่ล่าย ฝึกเศริษฐีีผู้้�มี

ความตฺริะห่นี่ี� โดยกาล่คริ้่เดียว ทําให่�ปริาศจฺากการิเสิพผู้ิด ทําให่�เศริษฐีีถุ่อเอาข้นี่ม 

ทั้งห่ล่าย นี่ํามาสิ้่พริะเชื่ตฺวันี่ ทําไว�ตฺ่อพริะพักตฺริ์ข้องพริะศาสิดา แล่�วให่�ชื่นี่เห่ล่่านี่ั้นี่ 

ตฺั้งอย้่ในี่โสิดาปัตฺตฺิผู้ล่, โอ พริะเถุริะเป็นี่ผู้้�มีอานีุ่ภิาพมาก”

 ปุนี่ทิวเสิ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ นี่ิสิีทึสิุ  สิายณฺห่สิมเย กาล่สิัตฺตฺมีในี่ นี่ิสิีทึสิุ  สินีฺ่นี่ิปตฺิตฺา  

วิเสิสินี่ะข้อง ภิิกฺข้้ๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิสิีทึสิุ  ธมฺมสิภิายํ วิสิยาธาริะในี่ สินีฺ่นี่ิปตฺิตฺา  “อาวุโสิ 
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อาล่ปนี่ะ  ตฺุมฺเห่ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปสิฺสิถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มห่าโมคฺคลฺ่ล่านี่ตฺฺเถุริสิฺสิ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อานีุ่ภิาวํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปสิฺสิถุ,  เถุโริ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิๆ  

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ามศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะเข้�ากับ อนีุ่ปห่จฺฺจฺๆ สิมานี่กาล่กิริิยา

ในี่ ทมิตฺฺวา  สิทฺธํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อนีุ่ปห่จฺฺจฺๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ ทมิตฺฺวา  โภิเค อวุตฺตฺ-

กัมมะในี่ อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทมิตฺฺวา  มุหุ่ตฺฺเตฺนี่ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ 

ทมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ กตฺฺวา  นี่ิพฺพิเสิวนี่ํ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยา

ในี่ คาห่าเปตฺฺวา  เสิฏฺฺฅึ การิิตฺกัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวา  ป้เว อวุตฺตฺกัมมะในี่ คาห่าเปตฺฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาเนี่ตฺฺวา  เชื่ตฺวนี่ํ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อาเนี่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริิยาในี่ กตฺฺวา  สิตฺฺถุุ สิัมปทานี่ในี่ สิมฺมุข้ํๆ วิกตฺิกัมมะในี่ กตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่  

ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิ  เตฺ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่เนี่ๆ การิิตฺกัมมะในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิ  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้เล่  

วิสิยาธาริะในี่ ปตฺิฏฺฺฅาเปสิิ,  อโห่ อัจฺฉริิยัตฺถุะ  เถุโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  มห่านีุ่ภิาโว วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ กเถุนีฺ่ตฺา  เถุริสิฺสิ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ คุณกถุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กเถุนีฺ่ตฺาๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ภิิกฺข้้ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๒. สิตฺฺถุา  ทิพฺพาย  โสิตฺธาตฺุยา  ภิิกฺข้้นี่ํ  กถุํ  สิุตฺฺวา  อาคนีฺ่ตฺฺวา  “กาย  นีุ่ตฺฺถุ  ภิิกฺข้เว  เอตฺริห่ิ   

กถุาย  สินีฺ่นี่ิสิินีฺ่นี่าตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวา,  “อิมาย  นี่ามาตฺิ  วุตฺฺเตฺ,  “ภิิกฺข้เว  กุล่ทมเกนี่  นี่าม   

ภิิกฺขุ้นี่า  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  สิทฺธํ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  โภิเค  กุล่ํ  อกิล่เมตฺฺวา  อวิเห่เิตฺฺวา  ปุปฺผู้โตฺ 

เริณํุ  คณฺห่นีฺ่เตฺนี่  ภิมเรินี่  วิย  อุปสิงฺกมิตฺฺวา  พุทฺธคุณํ  ชื่านี่าเปตฺพฺพํ,  ตฺาทิโสิ  มม  

ปุตฺฺโตฺ  โมคฺคลฺ่ล่าโนี่ตฺิ  เถุริํ  ปสิํสิิตฺฺวา  อิมํ  คาถุมาห่  

   “ยถุาปิิ  ภมโริ  ปิุปิฺผํ         วณฺณคนฺฺธํ  อเหฅยํ  

   ปิเลตฺิ  ริสิมาทาย;             เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริตฺิ ฯ

 สิตฺฺถุา  ทิพฺพาย  โสิตฺธาตฺุยา  ภิิกฺข้้นี่ํ  กถุํ  สิุตฺฺวา  อาคนีฺ่ตฺฺวา  “(ตฺุมฺเห่)  กาย  นีุ่  อตฺฺถุ  ภิิกฺข้เว   

เอตฺริห่ิ  กถุาย  สินีฺ่นี่ิสิินีฺ่นี่าตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวา,  “(มยํ  เอตฺริห่ิ)  อิมาย  นี่าม  (กถุาย  สินีฺ่นี่ิสิินีฺ่นี่า  อมฺห่)”  

อิตฺิ  (วจฺเนี่  เตฺห่ิ  ภิิกฺข้้ห่ิ)  วุตฺฺเตฺ,  “ภิิกฺข้เว  กุล่ทมเกนี่  นี่าม  ภิิกฺขุ้นี่า  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  สิทฺธํ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  

โภิเค  กุล่ํ   อกิล่เมตฺฺวา  (กุล่ํ)  อวิเห่เิตฺฺวา  ปุปฺผู้โตฺ  เริณํุ  คณฺห่นีฺ่เตฺนี่  ภิมเรินี่  วิย  (หุ่ตฺฺวา)   

อุปสิงฺกมิตฺฺวา  พุทฺธคุณํ  ชื่านี่าเปตฺพฺพํ,  ตฺาทิโสิ  (โห่ตฺิ)  มม  ปุตฺฺโตฺ  โมคฺคลฺ่ล่าโนี่ตฺิ  เถุริํ   

ปสิํสิิตฺฺวา  อิมํ  คาถุํ  อาห่  
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   “ยถุาปิิ  ภมโริ  ปิุปิฺผํ         วณฺณคนฺฺธํ  อเหฅยํ  

   ปิเลตฺิ  ริสิํ  อาทาย;             เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริตฺิ ฯ

 สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  สิุตฺฺวา ทริงสิดับแล่�ว  กถุํ ซึ�งวาจฺาเป็นี่เคริ่�องกล่่าว  ภิกฺขูนฺํ ข้อง

ภิิกษุ ท.  โสิตฺธาตฺุยา ด�วยโสิตฺธาตฺุ  ทิพฺพาย อันี่เป็นี่ทิพย์  อาคนฺฺตฺฺวา เสิด็จฺมาแล่�ว  

ปิุจฺฺฉิตฺฺวา ตฺริัสิถุามแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภิกฺขเว ด้ก่อนี่ภิิกษุ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  สินฺฺนฺิสิินฺฺนฺา  

เป็นี่ผู้้�นี่ั�งพริ�อมกันี่แล่�ว  กถุาย ด�วยวาจฺาเป็นี่เคริ่�องกล่่าว  กาย  นฺุ อะไริห่นี่อ  อตฺฺถุ 

ย่อมมี  เอตฺริหิ ในี่กาล่นี่ี้”  อิตฺิ ดังนี่ี้,  (วจฺเนฺ) คริั้นี่เม่�อคํา  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.ข้�าพริะองค์ 

ท.  (สินฺฺนฺิสิินฺฺนฺา) เป็นี่ผู้้�นี่ั�งพริ�อมกันี่แล่�ว  (กถุาย) ด�วยวาจฺาเป็นี่เคริ่�องกล่่าว  อิมาย  

นฺาม ชื่่�อนี่ี้  (อมฺห) ย่อมมี  (เอตฺริหิ) ในี่กาล่นี่ี้”  อิตฺิ ดังนี่ี้  (เตฺหิ  ภิกฺขูหิ) อันี่ภิิกษุ ท. 

เห่ล่่านี่ั้นี่  วุตฺฺเตฺ กริาบท้ล่แล่�ว,  ปิสิํสิิตฺฺวา ทริงสิริริเสิริิญแล่�ว  เถุริํ ซึ�งพริะเถุริะ  อิตฺิ 

ว่า  “ภิกฺขเว ด้ก่อนี่ภิิกษุ ท.  พุทฺธคุณํ อ.พริะพุทธคุณ  ภิกฺขุนฺา อันี่ภิิกษุ  กุลทมเกนฺ   

นฺาม ชื่่�อว่าผู้้�ฝึกซึ�งตฺริะก้ล่  อนฺุปิหจฺฺจฺ ไม่เข้�าไปกริะทบแล่�ว  สิทฺธํ ซึ�งศริัทธา   

อนฺุปิหจฺฺจฺ ไม่เข้�าไปกริะทบแล่�ว  โภเค ซึ�งโภิคะ ท.  กุลํ  อกิลเมตฺฺวา ไม่ยังตฺริะก้ล่

ให่�ล่ําบากแล่�ว  (กุลํ)  อวิเหเฅตฺฺวา ไม่ยังตฺริะก้ล่ให่�ชื่อกชื่ํ้าแล่�ว  ภมเรินฺ  วิย เป็นี่

ริาวกะว่าภิมริ  คณฺหนฺฺเตฺนฺ ตฺัวคาบเอาอย้่  เริณุํ ซึ�งเกสิริ  ปิุปิฺผโตฺ จฺากดอกไม�  

(หุตฺฺวา) เป็นี่  อุปิสิงฺกมิตฺฺวา เข้�าไปห่าแล่�ว  ชานฺาเปิตฺพฺพํ พึงให่�ริ้�,  โมคฺคลฺลาโนฺ  

อ.พริะโมคคัล่ล่านี่ะ  ปิุตฺฺโตฺ ผู้้�เป็นี่บุตฺริ  มม ข้องเริา ตฺาทิโสิ เป็นี่ผู้้�เชื่่นี่นี่ั้นี่  (โหตฺิ)  

ย่อมเป็นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้  อาห ตฺริัสิแล่�ว  อิมํ  คาถุํ ซึ�งพริะคาถุานี่ี้  อิตฺิ ว่า

“ภมโริ อ.ภิมริ  ปิุปิฺผํ ยังดอก  วณฺณคนฺฺธํ ยังสิีแล่ะกล่ิ�นี่   

อเหฅยํ ไม่ให่�ชื่อกชื่ํ้าอย้่  อาทาย คาบเอาแล่�ว  ริสิํ ซึ�งริสิ   

ปิเลตฺิ ย่อมบินี่ไป  ยถุาปิิ แม�ฉันี่ใด;  มุนฺิ อ.พริะมุนี่ี  จฺเริ  

พึงเที�ยวไป  คาเม ในี่ห่ม้่บ�านี่  เอวํ ฉันี่นี่ั้นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้ ฯ 

 พริะศาสิดา ทริงสิดับคํากล่่าวข้องพวกภิิกษุ ด�วยโสิตฺธาตฺุอันี่เป็นี่ทิพย์ เสิด็จฺมา ตฺริัสิ

ถุามว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย เธอทั้งห่ล่าย นี่ั�งปริะชืุ่มกันี่ด�วยเริ่�องอะไริห่นี่อ ย่อมมีในี่บัดนี่ี้” 

เม่�อพวกภิิกษุกริาบท้ล่ว่า “ด�วยเริ่�องชื่่�อนี่ี้” จฺึงตฺริัสิสิริริเสิริิญพริะเถุริะว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย 

พริะพุทธคุณ อันี่ภิิกษุชื่่�อผู้้�ฝึกตฺริะก้ล่ ไม่เข้�าไปกริะทบศริัทธา ไม่เข้�าไปกริะทบโภิคะ

ทั้งห่ล่าย ไม่ทําให่�ตฺริะก้ล่ล่ําบาก ไม่ทําให่�ตฺริะก้ล่ชื่อกชื่ํ้า เป็นี่ดุจฺภิมริตฺัวคาบเอาเกสิริ
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จฺากดอกไม� เข้�าไปห่า พึงให่�ริ้�, โมคคัล่ล่านี่ะผู้้�เป็นี่บุตฺริข้องเริา เป็นี่ผู้้�เชื่่นี่นี่ั้นี่” ตฺริัสิ 

พริะคาถุานี่ี้ว่า

 “ภิมริ ไม่ทําให่�ดอก สิี แล่ะกล่ิ�นี่ชื่อกชื่ํ้า คาบเอาริสิ ย่อมบินี่ไป

แม�ฉันี่ใด, พริะมุนี่ี พึงเที�ยวไปในี่ห่ม้่บ�านี่ ฉันี่นี่ั้นี่”

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ทิพฺพาย วิเสิสินี่ะข้อง โสิตฺธาตฺุยาๆ 

กริณะในี่ สิุตฺฺวา  ภิิกฺข้้นี่ํ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ กถุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ สิุตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยา

ในี่ อาคนีฺ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปุจฺฺฉิตฺฺวา  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนี่ะ  ตฺุมฺเห่ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

อตฺฺถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กาย วิเสิสินี่ะข้อง กถุาย  นีุ่ศัพท์ ปุจฺฉนี่ัตฺถุะ  เอตฺริห่ิ 

กาล่สิัตฺตฺมีในี่ อตฺฺถุ  กถุาย กริณะในี่ สินีฺ่นี่ิสิินีฺ่นี่าๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะ 

ในี่ ปุจฺฺฉิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปสิํสิิตฺฺวา,  “มยํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อมฺห่ๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺริห่ิ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ อมฺห่  นี่ามศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะเข้�ากับ อิมายๆ  

วิเสิสินี่ะข้อง กถุายๆ กริณะในี่ สินีฺ่นี่ิสิินีฺ่นี่าๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ อมฺห่”  อิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่ 

วจฺเนี่ๆ ล่ักข้ณะในี่ วุตฺฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิริิยา  เตฺห่ิ วิเสิสินี่ะข้อง ภิิกฺข้้ห่ิ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่  

วุตฺฺเตฺ,  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนี่ะ  พุทฺธคุณํ วุตฺตฺกัมมะในี่ ชื่านี่าเปตฺพฺพํๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวาจฺก  

นี่ามศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะเข้�ากับ กุล่ทมเกนี่ๆ วิเสิสินี่ะข้อง ภิิกฺขุ้นี่าๆ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ในี่ ชื่านี่าเปตฺพฺพํ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวา  สิทฺธํ อวุตฺตฺกัมมะในี่  

อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  อนีุ่ปห่จฺฺจฺ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวา  โภิเค อวุตฺตฺกัมมะในี่ อนีุ่ปห่จฺฺจฺ  

กุล่ํ การิิตฺกัมมะในี่ อกิล่เมตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวา  กุล่ํ การิิตฺกัมมะในี่  

อวิเห่เฅตฺฺวาๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ อุปสิงฺกมิตฺฺวา  ปุปฺผู้โตฺ อปาทานี่ในี่ คณฺห่นีฺ่เตฺนี่  เริณุํ 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ คณฺห่นีฺ่เตฺนี่ๆ วิเสิสินี่ะข้อง ภิมเรินี่ๆ อุปมาวิกตฺิกัตฺตฺาในี่ หุ่ตฺฺวา  วิยศัพท์ 

อุปมาโชื่ตฺกะเข้�ากับ ปุปฺผู้โตฺ  เริณุํ  คณฺห่นีฺ่เตฺนี่  ภิมเรินี่,  หุ่ตฺฺวา สิมานี่กาล่กิริิยาในี่  

อุปสิงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ชื่านี่าเปตฺพฺพํ,  ปุตฺฺโตฺ วิเสิสินี่ะข้อง โมคฺคลฺ่ล่าโนี่ๆ 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺาทิโสิ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิ  มม สิามี- 

สิัมพันี่ธะในี่ ปุตฺฺโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ ปสิํสิิตฺฺวา  เถุริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปสิํสิิตฺฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อาห่  อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง คาถุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาห่ 

“ภิมโริ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปเล่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยถุาปิ  

อุปมาโชื่ตฺกะ  ปุปฺผู้ํ ก็ดี  วณฺณคนีฺ่ธํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่  
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อเห่ฅยํๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง ภิมโริ  ริสิํ อวุตฺตฺกัมมะในี่  

อาทายๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ ปเล่ตฺิ,  มุนี่ิ สิุทธกัตฺตฺาในี่ จฺเริๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ อุปเมยยโชื่ตฺกะ  คาเม วิสิยาธาริะ 

ในี่ จฺเริ”  อิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่ อิมํ  คาถุํ ฯ 

 ................................................................................................................................

๙๓. ตฺตฺฺถุ  “ภมโริตฺิ:  ยากาจฺิ  มธุกริชื่าตฺิ ฯ

 ตฺตฺฺถุ  (คาถุายํ)  “ภมโริตฺิ:  ยากาจฺิ  มธุกริชื่าตฺิ ฯ

 มธุกริชาตฺิ อ.ชื่าตฺิแห่่งสิัตฺว์ตฺัวกริะทําซึ�งนี่ํ้าห่วานี่  ยากาจฺิ ชื่นี่ิดใดชื่นี่ิดห่นี่ึ�ง  “ภมโริตฺิ 

ชื่่�อว่าภิมริ  ตฺตฺฺถุ  (คาถุายํ) ในี่พริะคาถุานี่ั้นี่ ฯ

 มธุกริชื่าตฺิชื่นี่ิดใดชื่นี่ิดห่นี่ึ�ง ชื่่�อว่าภิมริ ในี่พริะคาถุานี่ั้นี่

 ตฺตฺฺถุ วิเสิสินี่ะข้อง คาถุายํๆ วิสิยาธาริะในี่ ภิมโริๆ สิริ้ปะในี่ อิตฺิๆ ศัพท์ สิัญญาโชื่ตฺกะ

เข้�ากับ ภิมโริ  ยากาจฺิ วิเสิสินี่ะข้อง มธุกริชื่าตฺิๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๔. ปิุปิฺผนฺฺตฺิ:  ปุปฺผู้าริาเม  จฺรินีฺ่โตฺ  ปุปฺผู้ญฺฺจฺ  วณฺณญฺฺจฺ   คนีฺ่ธญฺฺจฺ  อเห่เินีฺ่โตฺ  อวินี่าเสินีฺ่โตฺ   

จฺริตฺีตฺิ  อตฺฺโถุ ฯ

 “ปิุปิฺผนฺฺตฺิ:  (ปทสิฺสิ)  “(ภิมโริ)  ปุปฺผู้าริาเม  จฺรินีฺ่โตฺ  ปุปฺผู้ํ  จฺ  วณฺณํ  จฺ   คนีฺ่ธํ  จฺ  อเห่เินีฺ่โตฺ   

อวินี่าเสินีฺ่โตฺ  จฺริตฺีตฺิ  อตฺฺโถุ ฯ

 อตฺฺโถุ อ.อริริถุ  อิตฺิ ว่า  “(ภมโริ) อ.ภิมริ  จฺรินฺฺโตฺ เม่�อบินี่ไป  ปิุปิฺผาริาเม ในี่สิวนี่

แห่่งดอกไม�  อเหเฅนฺฺโตฺ ไม่เบียดเบียนี่อย้่  ปิุปิฺผํ  จฺ ซึ�งดอกด�วย  วณฺณํ  จฺ ซึ�งสิีด�วย  

คนฺฺธํ  จฺ ซึ�งกล่ิ�นี่ด�วย  ปิุปิฺผํ  จฺ  วณฺณํ  จฺ  คนฺฺธํ  จฺ  อวินฺาเสินฺฺโตฺ ค่อว่า ไม่ยังดอกด�วย  

ยังสิีด�วย ยังกล่ิ�นี่ด�วย ให่�ฉิบห่ายอย้่  จฺริตฺิ ย่อมบินี่ไป”  อิตฺิ ดังนี่ี้  (ปิทสิฺสิ) แห่่งบท  

“ปิุปิฺผนฺฺตฺิ ว่า “ปุปฺผู้ํ” ดังนี่ี้ฯ

 บทว่า “ปิุปิฺผํ” ความว่า ภิมริบินี่ไปในี่สิวนี่ดอกไม� ไม่เบียดเบียนี่ดอกไม� สิี แล่ะกล่ิ�นี่ 

ค่อไม่ทําให่�ดอกไม� สิี แล่ะกล่ิ�นี่ฉิบห่าย ย่อมบินี่ไป

 “ปุปฺผู้ํ” สิริ้ปะในี่ อิตฺิๆ ศัพท์ สิริ้ปะในี่ ปทสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อตฺฺโถุ  “ภิมโริ สิุทธกัตฺตฺา 
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ในี่ จฺริตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปุปฺผู้าริาเม วิสิยาธาริะในี่ จฺรินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยา

ข้อง ภิมโริ  ปุปฺผู้ํ ก็ดี  วณฺณํ ก็ดี  คนีฺ่ธํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมมะในี่ อเห่เฅนีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยา

ข้อง ภิมโริ  จฺ สิามศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ ปุปฺผู้ํ  วณฺณํ แล่ะ คนีฺ่ธํๆ การิิตฺกัมมะในี่ 

อวินี่าเสินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยา  ปุปฺผู้ํ  จฺ  วณฺณํ  จฺ  คนีฺ่ธํ  จฺ  อวิเห่เฅนีฺ่โตฺ วิวริิยะในี่  

อวินี่าเสินีฺ่โตฺๆ วิวริณะ”  อิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่ อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๕. ปิเลตฺีตฺิ:  เอวํ  จฺริิตฺฺวา  ยาวทตฺฺถุํ  ริสิํ  ปิวิตฺฺวา  อปริมฺปิ  มธุกริณตฺฺถุาย  อาทาย   

ปเล่ตฺิ ฯ  

 “ปิเลตฺีตฺิ:  (ปทสิฺสิ)  “(ภิมโริ)  เอวํ  จฺริิตฺฺวา  ยาวทตฺฺถุํ  ริสิํ  ปิวิตฺฺวา  อปริมฺปิ  (ริสิํ)  มธุกริณตฺฺถุาย  

อาทาย  ปเล่ตฺิ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถุ) ฯ

   (อตฺฺโถุ) อ.อริริถุ  (อิตฺิ) ว่า  “(ภมโริ) อ.ภิมริ  จฺริิตฺฺวา คริั้นี่บินี่เที�ยวไปแล่�ว  เอวํ อย่าง

นี่ี้  ปิิวิตฺฺวา ด่�มแล่�ว  ริสิํ ซึ�งริสิ  ยาวทตฺฺถุํ เพียงใดแตฺ่ความตฺ�องการิ  อาทาย คาบ

เอาแล่�ว  (ริสิํ) ซึ�งริสิ  อปิริมฺปิิ แม�อ่�นี่อีก  มธุกริณตฺฺถุาย เพ่�อปริะโยชื่นี่์แก่การิกริะทํา 

ซึ�งนี่ํ้าห่วานี่  ปิเลตฺิ ย่อมบินี่ไป”  (อิตฺิ) ดังนี่ี้  (ปิทสิฺสิ) แห่่งบท  “ปิเลตฺีตฺิ ว่า “ปเล่ตฺิ” 

ดังนี่ี้ ฯ  

 บทว่า “ปิเลตฺิ” ความว่า ภิมริ คริั้นี่บินี่เที�ยวไปแล่�วอย่างนี่ี้ ด้ดเอาริสิตฺามความตฺ�องการิ 

คาบเอาริสิแม�อ่�นี่อีก เพ่�อปริะโยชื่นี่์แก่การิทํานี่ํ้าห่วานี่ ย่อมบินี่ไป

 “ปเล่ตฺิ” สิริ้ปะในี่ อิตฺิๆ ศัพท์ สิริ้ปะในี่ ปทสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ อตฺฺโถุ  “ภิมโริ สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ ปเล่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ จฺริิตฺฺวาๆ ล่ักข้ณัตฺถุะ  ยาวทตฺฺถุํ  

กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปิวิตฺฺวา  ริสิํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปิวิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปเล่ตฺิ   

อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อปริํๆ วิเสิสินี่ะข้อง ริสิํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาทาย   

มธุกริณตฺฺถุาย สิัมปทานี่ในี่ อาทายๆ สิมานี่กาล่กิริิยาในี่ ปเล่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่  

อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๖. โสิ  เอกํ  วนี่คห่นี่ํ  อชืฺ่โฌคาเห่ตฺฺวา  เอกสิฺมึ  ริุกฺข้สิุสิิเริ  ตฺํ   ริชื่มิสิฺสิกํ  ริสิํ  ิเปตฺฺวา   

อนีุ่ปุพฺเพนี่  มธุริสิํ  มธํุ  กโริตฺิ;  นี่  ตฺสิฺสิ  ปุปฺผู้าริาเม  จฺริิตฺปฺปจฺฺจฺยา  ปุปฺผู้ํ  วณฺณคนีฺ่ธํ  



๕. เรื่่�องโกสิิยเศรื่ษฐีีผู้้�ตรื่ะหนี่ี�วรรค] 397

วาสิฺสิ  วิคจฺฺฉตฺิ,  อถุโข้  สิพฺพํ  ปากตฺิกเมว  โห่ตฺิ ฯ

 โสิ  (ภิมโริ)  เอกํ  วนี่คห่นี่ํ  อชืฺ่โฌคาเห่ตฺฺวา  เอกสิฺมึ  ริุกฺข้สิุสิิเริ  ตฺํ  ริชื่มิสิฺสิกํ  ริสิํ  ิเปตฺฺวา   

อนีุ่ปุพฺเพนี่  มธุริสิํ  มธํุ  กโริตฺิ;  นี่  ตฺสิฺสิ  (ภิมริสิฺสิ)  ปุปฺผู้าริาเม  จฺริิตฺปฺปจฺฺจฺยา  ปุปฺผู้ํ  วณฺณคนีฺ่ธํ  

วา  อสิฺสิ  (ปุปฺผู้สิฺสิ)  วิคจฺฺฉตฺิ,  อถุโข้  สิพฺพํ  (ปุปฺผู้วณฺณคนีฺ่ธํ)  ปากตฺิกํ  เอว  โห่ตฺิ ฯ

 โสิ  (ภมโริ) อ.ภิมรินี่ั้นี่  อชฺโฌคาเหตฺฺวา ริ่อนี่ล่งแล่�ว  วนฺคหนฺํ สิ้่ชื่ัฏฺแห่่งป่า  เอกํ แห่่ง

ห่นี่ึ�ง  ฅเปิตฺฺวา วางไว�แล่�ว  ริสิํ ซึ�งริสิ  ริชมิสิฺสิกํ อันี่เจฺ่อด�วยเกสิริ  ตฺํ นี่ั้นี่  ริุกฺขสิุสิิเริ 

ในี่โพริงข้องตฺ�นี่ไม�  เอกสิฺมึ โพริงห่นี่ึ�ง  กโริตฺิ ย่อมกริะทํา  มธุริสิํ ซึ�งริสิแห่่งนี่ํ้าห่วานี่  

มธุํ ให่�เป็นี่นี่ํ้าผู้ึ้ง  อนฺุปิุพฺเพนฺ โดยล่ําดับ;  ปิุปิฺผํ อ.ดอกไม�  วา ห่ริ่อว่า  วณฺณคนฺฺธํ 

อ.สิีแล่ะกล่ิ�นี่  อสิฺสิ  (ปิุปิฺผสิฺสิ) ข้องดอกไม�นี่ั้นี่  วิคจฺฺฉตฺิ ย่อมไปปริาศ  จฺริิตฺปิฺปิจฺฺจฺยา 

เพริาะปัจฺจฺัยค่อการิเที�ยวไป  ปิุปิฺผาริาเม ในี่สิวนี่แห่่งดอกไม�  ตฺสิฺสิ  (ภมริสิฺสิ) แห่่ง

ภิมรินี่ั้นี่  นฺ ห่ามิได�,  อถุ  โข โดยที�แท�  (ปิุปิฺผวณฺณคนฺฺธํ) อ.ดอกไม� สิี แล่ะกล่ิ�นี่  สิพฺพํ 

ทั้งปวง  ปิากตฺิกํ  เอว เป็นี่ข้องตฺั้งอย้่ตฺามปกตฺินี่ั�นี่เทียว  โหตฺิ ย่อมเป็นี่ ฯ

 ภิมรินี่ั้นี่ริ่อนี่ล่งสิ้่ป่าชื่ัฏฺแห่่งห่นี่ึ�ง วางริสิอันี่เจฺ่อด�วยเกสิรินี่ั้นี่ ไว�ในี่โพริงไม�โพริงห่นี่ึ�ง  

ย่อมทําริสินี่ํ้าห่วานี่ ให่�เป็นี่นี่ํ้าผู้ึ้ง โดยล่ําดับ, ดอกไม� สิี ห่ริ่อกล่ิ�นี่ ข้องดอกไม�นี่ั้นี่ ย่อม

ไปปริาศ เพริาะปัจฺจฺัยค่อการิเที�ยวไปในี่สิวนี่ดอกไม�ข้องภิมรินี่ั้นี่ ห่ามิได�, โดยที�แท� 

ดอกไม� สิี แล่ะกล่ิ�นี่ทั้งห่มด เป็นี่ข้องตฺั้งอย้่ตฺามปกตฺินี่ั�นี่แห่ล่ะ

 โสิ วิเสิสินี่ะข้อง ภิมโริๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กโริตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกํ วิเสิสินี่ะข้อง 

วนี่คห่นี่ํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อชืฺ่โฌคาเห่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ฅเปตฺฺวา  เอกสิฺมึ  

วิเสิสินี่ะข้อง ริุกฺข้สิุสิิเริๆ วิสิยาธาริะในี่ ฅเปตฺฺวา  ตฺํ ก็ดี  ริชื่มิสิฺสิกํ ก็ดี วิเสิสินี่ะข้อง ริสิํๆ 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ ฅเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ กโริตฺิ  อนีุ่ปุพฺเพนี่ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ กโริตฺิ  

มธุริสิํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กโริตฺิ  มธุํ วิกตฺิกัมมะในี่ กโริตฺิ,  ปุปฺผู้ํ ก็ดี  วณฺณคนีฺ่ธํ ก็ดี สิุทธกัตฺตฺา 

ในี่ วิคจฺฺฉตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธนี่ัตฺถุะ  ตฺสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง ภิมริสิฺสิๆ  

สิามีสิัมพันี่ธะในี่ จฺริิตฺปฺปจฺฺจฺยา  ปุปฺผู้าริาเม วิสิยาธาริะในี่ จฺริิตฺปฺปจฺฺจฺยาๆ เห่ตฺุในี่  

วิคจฺฺฉตฺิ  อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง ปุปฺผู้สิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ วณฺณคนีฺ่ธํ,  อถุ  โข้ อนีุ่คคห่ัตฺถุะ   

สิพฺพํ วิเสิสินี่ะข้อง ปุปฺผู้วณฺณคนีฺ่ธํๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ปากตฺิกํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิ ฯ
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๙๗. เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริตฺิ:  เอวํ  เสิข้าเสิข้เภิโท  อนี่าคาริิยมุนี่ิ  กุล่ปฏฺิปาฏฺิยา  คาเม   

ภิิกฺข้ํ  คณฺห่นีฺ่โตฺ  จฺริตฺีตฺิ  อตฺฺโถุ ฯ  

 “เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริตฺิ:  (คาถุาปาทสิฺสิ)  “เอวํ  เสิข้าเสิข้เภิโท  อนี่าคาริิยมุนี่ิ  กุล่ปฏฺิปาฏฺิยา  คาเม  

ภิิกฺข้ํ  คณฺห่นีฺ่โตฺ  จฺริตฺีตฺิ  อตฺฺโถุ ฯ

 อตฺฺโถุ อ.อริริถุ  อิตฺิ ว่า  “อนฺาคาริิยมุนฺิ อ.พริะมุนี่ีผู้้�ไม่มีเริ่อนี่  เสิขาเสิขเภโท ตฺ่างด�วย

พริะเสิข้ะแล่ะพริะอเสิข้ะ  คณฺหนฺฺโตฺ  จฺริตฺิ ย่อมเที�ยวริับอย้่  ภิกฺขํ ซึ�งภิิกษา  คาเม ในี่

ห่ม้่บ�านี่  กุลปิฏฺิปิาฏฺิยา ตฺามล่ําดับแห่่งตฺริะก้ล่  เอวํ ฉันี่นี่ั้นี่”  อิตฺิ ดังนี่ี้  คาถุาปิาทสิฺสิ 

แห่่งบาทแห่่งพริะคาถุา  “เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริตฺิ ว่า “เอวํ  คาเม  มุนี่ี  จฺเริ” ดังนี่ี้ ฯ

 บาทคาถุาว่า “เอวํ  คาเม  มุนฺี  จฺเริ” ความว่า อนี่าคาริิยมุนี่ีตฺ่างด�วยเสิข้ะแล่ะอเสิข้ะ 

ย่อมเที�ยวริับภิิกษาในี่ห่ม้่บ�านี่ ตฺามล่ําดับตฺริะก้ล่ ฉันี่นี่ั้นี่”

 “เอวํ  คาเม  มุนี่ี  จฺเริ” สิริ้ปะในี่ อิตฺิๆ ศัพท์ สิริ้ปะในี่ คาถุาปาทสิฺสิๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

อตฺฺโถุ  “เสิข้าเสิข้เภิท วิเสิสินี่ะข้อง อนี่าคาริิยมุนี่ิๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ จฺริตฺิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ อุปเมยยโชื่ตฺกะ  กุล่ปฏฺิปาฏฺิยา ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ คณฺห่นีฺ่โตฺ  คาเม  

วิสิยาธาริะในี่ คณฺห่นีฺ่โตฺ  ภิิกฺข้ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ คณฺห่นีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง  

อนี่าคาริิยมุนี่ิ”  อิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่ อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๘. นี่  ห่ิ  ตฺสิฺสิ  คาเม  จฺริณปฺปจฺฺจฺยา  กุล่านี่ํ  สิทฺธาห่านี่ิ  วา  โภิคห่านี่ิ  วา  โห่ตฺิ,  สิทฺธาปิ   

โภิคาปิ  ปากตฺิกา ว  โห่นีฺ่ตฺิ;  เอวํ  จฺริิตฺฺวา  จฺ  ปนี่  นี่ิกฺข้มิตฺฺวา  เสิข้มุนี่ิ  ตฺาว  พห่ิคาเม  

อุทกผู้าสิุกฏฺฺิาเนี่  สิงฺฆาฏฺึ  ปญฺฺญฺาเปตฺฺวา  นี่ิสิินีฺ่โนี่  อกฺข้ภิญฺฺชื่นี่วณปฏฺิจฺฺฉาทนี่- 

ปุตฺฺตฺมํสิุปมาวเสินี่  ปจฺฺจฺเวกฺข้นีฺ่โตฺ  ปิณฺฑปาตฺํ  ปริิภิุญฺฺชื่ิตฺฺวา  ตฺถุาริ้ปํ  วนี่สิณฺฑํ   

อนีุ่ปวิสิิตฺฺวา  อชืฺ่ฌตฺฺตฺิกกมฺมฏฺฺิานี่ํ  สิมฺมสินีฺ่โตฺ  จฺตฺฺตฺาโริ  มคฺเค  จฺตฺฺตฺาริิ  จฺ  ผู้ล่านี่ิ 

ห่ตฺฺถุคตฺาเนี่ว  กโริตฺิ,  อเสิข้มุนี่ิ  ปนี่  ทิฏฺฺิธมฺมสิุข้วิห่าริมนีุ่ยุญฺฺชื่ตฺิ ฯ 

 นี่  ห่ิ  ตฺสิฺสิ  (มุนี่ิโนี่)  คาเม  จฺริณปฺปจฺฺจฺยา  กุล่านี่ํ  สิทฺธาห่านี่ิ  วา  โภิคห่านี่ิ  วา  โห่ตฺิ,  สิทฺธาปิ   

โภิคาปิ  ปากตฺิกา ว  โห่นีฺ่ตฺิ;  เอวํ  จฺริิตฺฺวา  จฺ  ปนี่  นี่ิกฺข้มิตฺฺวา  เสิข้มุนี่ิ  ตฺาว  พห่ิคาเม  อุทก- 

ผู้าสิุกฏฺฺิาเนี่  สิงฺฆาฏฺึ  ปญฺฺญฺาเปตฺฺวา  นี่ิสิินีฺ่โนี่  อกฺข้ภิญฺฺชื่นี่วณปฏฺิจฺฺฉาทนี่ปุตฺฺตฺมํสิุปมาวเสินี่   

ปจฺฺจฺเวกฺข้นีฺ่โตฺ  ปิณฺฑปาตฺํ  ปริิภิุญฺฺชื่ิตฺฺวา  ตฺถุาริ้ปํ  วนี่สิณฺฑํ  อนีุ่ปวิสิิตฺฺวา  อชืฺ่ฌตฺฺตฺิกกมฺมฏฺฺิานี่ํ  
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สิมฺมสินีฺ่โตฺ  จฺตฺฺตฺาโริ  มคฺเค  จฺตฺฺตฺาริิ  จฺ  ผู้ล่านี่ิ  ห่ตฺฺถุคตฺานี่ิ  เอว  กโริตฺิ,  อเสิข้มุนี่ิ  ปนี่  ทิฏฺฺิธมฺม-

สิุข้วิห่าริํ  อนีุ่ยุญฺฺชื่ตฺิ ฯ

 หิ จฺริิงอย้่  สิทฺธาหานฺิ  วา อ.ความเสิ่�อมแห่่งศริัทธาห่ริ่อ  โภคหานฺิ  วา ห่ริ่อว่า อ.ความ

เสิ่�อมแห่่งโภิคะ  โหตฺิ ย่อมมี  กุลานฺํ แก่ตฺริะก้ล่ ท.  จฺริณปิฺปิจฺฺจฺยา เพริาะปัจฺจฺัยค่อ

การิเที�ยวไป  คาเม ในี่ห่ม้่บ�านี่  ตฺสิฺสิ  (มุนฺิโนฺ) ข้องพริะมุนี่ีนี่ั้นี่  นฺ ห่ามิได�,  สิทฺธาปิิ 

อ.ศริัทธาก็ดี  โภคาปิิ อ.โภิคะ ท. ก็ดี  ปิากตฺิกาว เป็นี่ข้องตฺั้งอย้่ตฺามปกตฺิเทียว  โหนฺฺตฺิ  

ย่อมเป็นี่;  จฺ  ปินฺ ก็แล่  เสิขมุนฺิ อ.พริะเสิข้มุนี่ี  จฺริิตฺฺวา คริั้นี่เที�ยวไปแล่�ว  เอวํ อย่าง

นี่ี้  นฺิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่�ว  ปิญฺฃาเปิตฺฺวา ป้ล่าดแล่�ว  สิงฺฆาฏฺึ ซึ�งผู้�าสิังฆาฏฺิ  อุทก-

ผาสิุกฏฺฺฅาเนฺ ในี่ที�เป็นี่ที�ผู้าสิุกด�วยนี่ํ้า  พหิคาเม ในี่ภิายนี่อกแห่่งห่ม้่บ�านี่  ตฺาว ก่อนี่  

นฺิสิินฺฺโนฺ นี่ั�งแล่�ว  ปิจฺฺจฺเวกฺขนฺฺโตฺ พิจฺาริณาอย้่  อกฺขภญฺชนฺวณปิฏฺิจฺฺฉาทนฺปิุตฺฺตฺ- 

มํสิุปิมาวเสินฺ ด�วยสิามาริถุแห่่งการิเปริียบด�วยนี่ํ้าเป็นี่เคริ่�องห่ยอดซึ�งเพล่า ผู้�าเป็นี่

เคริ่�องปกปิดซึ�งแผู้ล่ แล่ะเนี่่้อแห่่งบุตฺริ  ปิริิภุญฺชิตฺฺวา ฉันี่แล่�ว  ปิิณฺฑปิาตฺํ ซึ�งบิณฑบาตฺ   

อนฺุปิวิสิิตฺฺวา เข้�าไปแล่�วโดยล่ําดับ  วนฺสิณฺฑํ สิ้่ชื่ัฏฺแห่่งป่า  ตฺถุาริูปิํ อันี่มีอย่างนี่ั้นี่

เป็นี่ริ้ป  สิมฺมสินฺฺโตฺ พิจฺาริณาอย้่  อชฺฌตฺฺตฺิกกมฺมฏฺฺฅานฺํ ซึ�งกริริมฐีานี่อันี่มีในี่ภิายในี่   

กโริตฺิ ย่อมกริะทํา  มคฺเค ซึ�งมริริค ท.  จฺตฺฺตฺาโริ สิี�  จฺ ด�วย  ผลานฺิ ซึ�งผู้ล่ ท.  จฺตฺฺตฺาริิ 

สิี�  จฺ ด�วย  หตฺฺถุคตฺานฺิ  เอว ให่�เป็นี่คุณไปแล่�วในี่ม่อนี่ั�นี่เทียว,  ปินฺ สิ่วนี่ว่า  อเสิขมุนฺิ 

อ.พริะอเสิข้มุนี่ี  อนฺุยุญฺชตฺิ ย่อมตฺามปริะกอบ  ทิฏฺฺฅธมฺมสิุขวิหาริํ ซึ�งธริริมเป็นี่เคริ่�อง

อย้่เป็นี่สิุข้ในี่ธริริมอันี่สิัตฺว์เห่็นี่แล่�ว ฯ  

 ความจฺริิง ความเสิ่�อมศริัทธา ห่ริ่อเสิ่�อมโภิคะ ย่อมไม่มีแก่ตฺริะก้ล่ทั้งห่ล่าย เพริาะปัจฺจฺัย 

ค่อการิเที�ยวไปในี่ห่ม้่บ�านี่ข้องพริะมุนี่ีนี่ั้นี่, ศริัทธาก็ดี โภิคะทั้งห่ล่ายก็ดี เป็นี่ข้องตฺั้งอย้่

ตฺามปกตฺินี่ั�นี่แห่ล่ะ, ก็แล่ พริะเสิข้มุนี่ี คริั้นี่เที�ยวไปแล่�วอย่างนี่ี้ ออกไปแล่�ว ป้ผู้�าสิังฆาฏฺิ 

ในี่ที�สิะดวกด�วยนี่ํ้า ในี่ภิายนี่อกห่ม้่บ�านี่ก่อนี่ นี่ั�งพิจฺาริณา ด�วยสิามาริถุแห่่งการิเปริียบ

ด�วยนี่ํ้ามันี่ห่ยอดเพล่า ผู้�าปิดแผู้ล่ แล่ะเนี่่้อบุตฺริ ฉันี่บิณฑบาตฺ เข้�าไปสิ้่ชื่ัฏฺป่าโดย

ล่ําดับ อันี่เห่็นี่ปานี่นี่ั้นี่ พิจฺาริณากริริมฐีานี่อันี่มีในี่ภิายในี่ ย่อมทํามริริค ๔ ผู้ล่ ๔ ให่�อย้่ 

ในี่ม่อนี่ั�นี่แห่ล่ะ, สิ่วนี่พริะอเสิข้มุนี่ี ย่อมตฺามปริะกอบวิห่าริธริริมเป็นี่เคริ่�องอย้่เป็นี่สิุข้ 

ในี่ปัจฺจฺุบันี่
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 ห่ิศัพท์ ทัฬีห่ีกริณโชื่ตฺกะ  สิทฺธาห่านี่ิ ก็ดี  โภิคห่านี่ิ ก็ดี สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธนี่ัตฺถุะ  ตฺสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง มุนี่ิโนี่ๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ 

จฺริณปฺปจฺฺจฺยา  คาเม วิสิยาธาริะในี่ จฺริณปฺปจฺฺจฺยาๆ เห่ตฺุในี่ โห่ตฺิ  กุล่านี่ํ สิามีสิัมพันี่ธะ

ในี่ สิทฺธาห่านี่ิ แล่ะ โภิคห่านี่ิ  วา สิองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถุะเข้�ากับ สิทฺธาห่านี่ิ แล่ะ  

โภิคห่านี่ิ,  อปิสิองศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ สิทฺธา แล่ะ โภิคา  สิทฺธา ก็ดี  โภิคา ก็ดี 

สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ปากตฺิกาๆ 

วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิ,  จฺ ปนี่ นี่ิบาตฺสิม้ห่ะ  เสิข้มุนี่ิ สิุทธกัตฺตฺาในี่ กโริตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ จฺริิตฺฺวาๆ ล่ักข้ณัตฺถุะ  นี่ิกฺข้มิตฺฺวา ปุพพกาล่กิริิยา 

ในี่ ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  ตฺาว กิริิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  พห่ิคาเม วิสิยาธาริะในี่  

ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  อุทกผู้าสิุกฏฺฺฅาเนี่ วิสิยาธาริะในี่ ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  สิงฺฆาฏฺึ อวุตฺตฺกัมมะในี่ 

ปญฺฺฃาเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ นี่ิสิินีฺ่โนี่ๆ วิเสิสินี่ะข้อง เสิข้มุนี่ิ  อกฺข้ภิญฺฺชื่นี่วนี่- 

ปฏฺิจฺฺฉาทนี่ปุตฺฺตฺมํสิุปมาวเสินี่ ตฺตฺิยาวิเสิสินี่ะในี่ ปจฺฺจฺเวกฺข้นีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง 

เสิข้มุนี่ิ  ปิณฺฑปาตฺํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปริิภิุญฺฺชื่ิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ อนีุ่ปวิสิิตฺฺวา   

ตฺถุาริ้ปํ วิเสิสินี่ะข้อง วนี่สิณฺฑํๆ สิัมปาปุณียกัมมะในี่ อนีุ่ปวิสิิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยา

ในี่ สิมฺมสินีฺ่โตฺ  อชืฺ่ฌตฺฺตฺิกกมฺมฏฺฺฅานี่ํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ สิมฺมสินีฺ่โตฺๆ อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง  

เสิข้มุนี่ิ  จฺตฺฺตฺาโริ วิเสิสินี่ะข้อง มคฺเค  จฺตฺฺตฺาริิ วิเสิสินี่ะข้อง ผู้ล่านี่ิ  มคฺเค ก็ดี  ผู้ล่านี่ิ ก็ดี 

อวุตฺตฺกัมมะในี่ กโริตฺิ  จฺ สิองศัพท์ ปทสิมุจฺจฺยัตฺถุะเข้�ากับ จฺตฺฺตฺาโริ  มคฺเค แล่ะ จฺตฺฺตฺาริิ   

ผู้ล่านี่ิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ห่ตฺฺถุคตฺานี่ิๆ วิกตฺิกัมมะในี่ กโริตฺิ,  ปนี่ศัพท์  

ปักข้ันี่ตฺริโชื่ตฺกะ  อเสิข้มุนี่ิ สิุทธกัตฺตฺาในี่ อนีุ่ยุญฺฺชื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ทิฏฺฺฅธมฺมสิุข้วิห่าริํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อนีุ่ยุญฺฺชื่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๙. อยมสิฺสิ  ภิมเรินี่  สิทฺธึ  มธุกริณสิริิกฺข้ตฺา  เวทิตฺพฺพา,  อิธ  ปนี่  ข้ีณาสิโว  อธิปฺเปโตฺ ฯ

 (ปณฺฑิเตฺนี่)  อยํ  อสิฺสิ  (อเสิข้มุนี่ิโนี่)  ภิมเรินี่  สิทฺธึ  มธุกริณสิริิกฺข้ตฺา  เวทิตฺพฺพา,  (ภิควตฺา)   

อิธ  (ฅาเนี่)  ปนี่  ข้ีณาสิโว  อธิปฺเปโตฺ ฯ

 อยํ  อสิฺสิ  (อเสิขมุนฺิโนฺ)  ภมเรินฺ  สิทฺธึ  มธุกริณสิริิกฺขตฺา อ.ความที� แห่่งพริะอเสิข้-

มุนี่ีนี่ั้นี่ เป็นี่ผู้้�เชื่่นี่กับด�วยการิกริะทําซึ�งนี่ํ้าห่วานี่ กับ ด�วยภิมริ นี่ี้  (ปิณฺฑิเตฺนฺ) อันี่

บัณฑิตฺ  เวทิตฺพฺพา พึงทริาบ,  ปินฺ แตฺ่ว่า  ขีณาสิโว อ.พริะข้ีณาสิพ  (ภควตฺา) อันี่
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พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า  อธิปิฺเปิโตฺ ทริงปริะสิงค์เอาแล่�ว  อิธ  (ฅาเนฺ) ในี่ที�นี่ี้ ฯ

 ความที�พริะอเสิข้มุนี่ีนี่ั้นี่ เป็นี่ดุจฺผู้้�เชื่่นี่กับการิทํานี่ํ้าห่วานี่กับด�วยภิมรินี่ี้ บัณฑิตฺพึง

ทริาบ, แตฺ่ว่า พริะข้ีณาสิพ พริะผู้้�มีพริะภิาคเจฺ�า ทริงปริะสิงค์เอาในี่ที�นี่ี้

 อยํ วิเสิสินี่ะข้อง มธุกริณสิริิกฺข้ตฺาๆ วุตฺตฺกัมมะในี่ เวทิตฺพฺพาๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก   

ปณฺฑิเตฺนี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ เวทิตฺพฺพา  อสิฺสิ วิเสิสินี่ะข้อง อเสิข้มุนี่ิโนี่ๆ ภิาวาทิ- 

สิัมพันี่ธะในี่ มธุกริณสิริิกฺข้ตฺา  ภิมเรินี่ สิห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้�ากับ สิทฺธึๆ กิริิยาสิมวายะในี่  

มธุกริณ-,  ปนี่ วิเสิสิโชื่ตฺกะ  ข้ีณาสิโว วุตฺตฺกัมมะในี่ อธิปฺเปโตฺๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก   

ภิควตฺา อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ อธิปฺเปโตฺ  อิธ วิเสิสินี่ะข้อง ฅาเนี่ๆ วิสิยาธาริะในี่ อธิปฺเปโตฺ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๐. เทสินี่าวสิาเนี่  พห่้  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนี่ิ  ปาปุณึสิุ ฯ

 เทสินี่าวสิาเนี่  พห่้  (ชื่นี่า)  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนี่ิ  (อริิยผู้ล่านี่ิ)  ปาปุณึสิุ ฯ

 เทสินฺาวสิาเนฺ ในี่กาล่เป็นี่ที�สิิ้นี่สิุดล่งแห่่งพริะเทศนี่า  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  พหู มาก   

ปิาปิุณึสิุ บริริลุ่แล่�ว  (อริิยผลานฺิ) ซึ�งอริิยผู้ล่ ท.  โสิตฺาปิตฺฺตฺิผลาทีนฺิ มีโสิดาปัตฺตฺิผู้ล่

เป็นี่ตฺ�นี่ ฯ

 เวล่าจฺบพริะเทศนี่า พวกชื่นี่เป็นี่จฺํานี่วนี่มากบริริลุ่อริิยผู้ล่มีโสิดาปัตฺตฺิผู้ล่เป็นี่ตฺ�นี่

 เทสินี่าวสิาเนี่ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ ปาปุณึสิุ  พห่้ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ปาปุณึสิุๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โสิตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนี่ิ วิเสิสินี่ะข้อง อริิยผู้ล่านี่ิๆ สิัมปาปุณีย- 

กัมมะในี่ ปาปุณึสิุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๑. สิตฺฺถุา  อิมํ  ธมฺมเทสินี่ํ  วตฺฺวา  อุตฺฺตฺริึปิ  เถุริสิฺสิ  คุณํ  ปกาเสิตฺํุ  “นี่  ภิิกฺข้เว  อิทาเนี่ว  

โมคฺคลฺ่ล่าเนี่นี่  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิี  ทมิโตฺ,  ปุพฺเพปิ  นี่ํ  ทเมตฺฺวา  กมฺมผู้ล่สิมฺพนีฺ่ธํ  ชื่านี่าเปสิิ

เอวาตฺิ  อิมมตฺฺถุํ  ปกาเสินีฺ่โตฺ  อตฺีตฺํ  อาห่ริิตฺฺวา  

  “อุโภ  ขญฺชา,  อุโภ  กุณี,   อุโภ  วิสิมจฺกฺขุกา,  

  อุภินฺฺนฺํ  ปิีฬกา  สิีเสิ   นฺาหํ  ชานฺามิ  อิลฺลิสินฺฺตฺิ  

 อิมํ  อิลฺ่ล่ีสิชื่าตฺกํ  กเถุสิีตฺิ ฯ
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 สิตฺฺถุา  อิมํ  ธมฺมเทสินี่ํ  วตฺฺวา  อุตฺฺตฺริึปิ  เถุริสิฺสิ  คุณํ  ปกาเสิตฺํุ  “นี่  ภิิกฺข้เว  อิทานี่ิ  เอว   

โมคฺคลฺ่ล่าเนี่นี่  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺิี  ทมิโตฺ,  (โมคฺคลฺ่ล่าโนี่)  ปุพฺเพปิ  นี่ํ  (มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ) ทเมตฺฺวา  (ตฺํ   

มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ)  กมฺมผู้ล่สิมฺพนีฺ่ธํ  ชื่านี่าเปสิิ  เอว”  อิตฺิ  (วตฺฺวา)  อิมํ  อตฺฺถุํ  ปกาเสินีฺ่โตฺ  อตฺีตฺํ  (วตฺฺถุุํ)  

อาห่ริิตฺฺวา  

  “อุโภ  (ชนฺา)  ขญฺชา  (โหนฺฺตฺิ),  อุโภ  (ชนฺา)  กุณี  (โหนฺฺตฺิ),   

 อุโภ  (ชนฺา)  วิสิมจฺกฺขุกา  (โหนฺฺตฺิ),  

  อุภินฺฺนฺํ  (ชนฺานฺํ)  ปิีฬกา  สิีเสิ  (ชาตฺา);   

 นฺ  อหํ  ชานฺามิ  อิลฺลิสินฺฺตฺิ  

 อิมํ  อิลฺ่ล่ีสิชื่าตฺกํ  กเถุสิีตฺิ ฯ

 สิตฺฺถุา อ.พริะศาสิดา  วตฺฺวา คริั้นี่ตฺริัสิแล่�ว  อิมํ  ธมฺมเทสินฺํ ซึ�งพริะธริริมเทศนี่านี่ี้   

(วตฺฺวา) ตฺริัสิแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ภิกฺขเว ด้ก่อนี่ภิิกษุ ท.  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅี อ.เศริษฐีีผู้้�มีความ

ตฺริะห่นี่ี�  โมคฺคลฺลาเนฺนฺ อันี่พริะโมคคัล่ล่านี่ะ  ทมิโตฺ ฝึกแล่�ว  อิทานฺิ  เอว ในี่กาล่นี่ี้

นี่ั�นี่เทียว  นฺ ห่ามิได�,  ปิุพฺเพปิิ แม�ในี่กาล่ก่อนี่  (โมคฺคลฺลาโนฺ) อ.พริะโมคคัล่ล่านี่ะ   

ทเมตฺฺวา ฝึกแล่�ว  นฺํ  (มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ) ซึ�งเศริษฐีีผู้้�ตฺริะห่นี่ี�นี่ั้นี่  (ตฺํ  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึ) ยังเศริษฐีี

ผู้้�ตฺริะห่นี่ี�นี่ั้นี่  ชานฺาเปิสิิ  เอว ให่�ริ้�แล่�ว  กมฺมผลสิมฺพนฺฺธํ ซึ�งความเกี�ยวข้�องกันี่แห่่ง

กริริมแล่ะผู้ล่ข้องกริริมนี่ั�นี่เทียว”  อิตฺิ ดังนี่ี้  ปิกาเสิตฺุํ เพ่�ออันี่ทริงปริะกาศ  คุณํ ซึ�งคุณ  

เถุริสิฺสิ ข้องพริะเถุริะ  อุตฺฺตฺริึปิิ แม�ให่�ยิ�ง  ปิกาเสินฺฺโตฺ เม่�อทริงปริะกาศ  อิมํ  อตฺฺถุํ  

ซึ�งเนี่่้อความนี่ี้  อาหริิตฺฺวา ทริงนี่ํามาแล่�ว  อตฺีตฺํ  (วตฺฺถุุํ) ซึ�งเริ่�อง อันี่เป็นี่ไปล่่วงแล่�ว  

กเถุสิิ ตฺริัสิแล่�ว  อิมํ  อิลฺลีสิชาตฺกํ ซึ�งอิล่ล่ีสิชื่าดกนี่ี้  อิตฺิ ว่า  

“(ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  อุโภ ทั้งสิอง  ขญฺชา เป็นี่คนี่กริะจฺอก   

(โหนฺฺตฺิ) ย่อมเป็นี่,  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  อุโภ ทั้งสิอง  กุณี เป็นี่คนี่

ง่อย  (โหนฺฺตฺิ) ย่อมเป็นี่,  (ชนฺา) อ.ชื่นี่ ท.  อุโภ ทั้งสิอง  วิสิม-

จฺกฺขุกา เป็นี่คนี่มีจฺักษุมีความเสิมอไปปริาศแล่�ว  (โหนฺฺตฺิ) ย่อม

เป็นี่,  ปิีฬกา อ.ตฺ่อม ท.  (ชาตฺา) เกิดแล่�ว  สิีเสิ บนี่ศีริษะ  

(ชนฺานฺํ) ข้องชื่นี่ ท.  อุภินฺฺนฺํ ทั้งสิอง;  อหํ อ.ข้�าพริะองค์  นฺ   

ชานฺามิ ย่อมไม่ริ้�  อิลฺลิสิํ ซึ�งเศริษฐีีชื่่�อว่าอิล่ล่ิสิะ”  อิตฺิ ดังนี่ี้

เป็นี่ตฺ�นี่  อิตฺิ ดังนี่ี้แล่ ฯ
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 พริะศาสิดา คริั้นี่ตฺริัสิพริะธริริมเทศนี่านี่ี้แล่�ว ก็ตฺริัสิว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย เศริษฐีีผู้้�มีความ

ตฺริะห่นี่ี� พริะโมคคัล่ล่านี่ะฝึกแล่�วในี่บัดนี่ี้นี่ั�นี่แห่ล่ะ ห่ามิได�, แม�ในี่กาล่ก่อนี่ พริะโมคคัล่-

ล่านี่ะ ก็ฝึกเศริษฐีีผู้้�มีความตฺริะห่นี่ี�นี่ั้นี่ ให่�เศริษฐีีผู้้�มีความตฺริะห่นี่ี�ได�ริ้�ความเกี�ยวข้�อง

แห่่งกริริมแล่ะผู้ล่ข้องกริริมเห่ม่อนี่กันี่” เพ่�อจฺะทริงปริะกาศคุณข้องพริะเถุริะแม�ให่�ยิ�ง 

เม่�อทริงปริะกาศเนี่่้อความนี่ี้ ทริงนี่ําอดีตฺนี่ิทานี่มา ตฺริัสิอิล่ล่ีสิชื่าดกนี่ี้ว่า

“พวกชื่นี่ทั้ง ๒ เป็นี่คนี่กริะจฺอก เป็นี่คนี่ง่อย มีจฺักษุไม่เสิมอ, 

ตฺ่อมทั้งห่ล่ายเกิดบนี่ศีริษะข้องพวกชื่นี่ทั้ง ๒, ข้�าพริะองค์ ย่อม

ไม่ริ้�อิล่ล่ีสิเศริษฐีี” ดังนี่ี้เป็นี่ตฺ�นี่

 สิตฺฺถุา สิุทธกัตฺตฺาในี่ กเถุสิิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง ธมฺมเทสินี่ํๆ  

อวุตฺตฺกัมมะในี่ วตฺฺวาๆ ล่ักข้ณัตฺถุะ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ อุตฺฺตฺริึๆ วิกตฺิกัมมะในี่ 

ปกาเสิตฺุํ  เถุริสิฺสิ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ คุณํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปกาเสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสิัมปทานี่

ในี่ วตฺฺวา  “ภิิกฺข้เว อาล่ปนี่ะ  มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅี วุตฺตฺกัมมะในี่ ทมิโตฺๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก   

นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธนี่ัตฺถุะ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ อิทานี่ิๆ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ ทมิโตฺ   

โมคฺคลฺ่ล่าเนี่นี่ อนี่ภิิห่ิตฺกัตฺตฺาในี่ ทมิโตฺ,  โมคฺคลฺ่ล่าโนี่ เห่ตฺุกัตฺตฺาในี่ ชื่านี่าเปสิิๆ 

อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้�ากับ ปุพฺเพๆ กาล่สิัตฺตฺมีในี่ ทเมตฺฺวา   

นี่ํ วิเสิสินี่ะข้อง มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ทเมตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ชื่านี่าเปสิิ   

ตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง มจฺฺฉริิเสิฏฺฺฅึๆ การิิตฺกัมมะในี่ ชื่านี่าเปสิิ  กมฺมผู้ล่สิมฺพนีฺ่ธํ อวุตฺตฺกัมมะ 

ในี่ ชื่านี่าเปสิิ  เอวศัพท์ อวธาริณะเข้�ากับ ชื่านี่าเปสิิ”  อิตฺิศัพท์ อาการิะในี่ วตฺฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ ปกาเสินีฺ่โตฺ  อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง อตฺฺถุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ปกาเสินีฺ่โตฺๆ 

อัพภิันี่ตฺริกิริิยาข้อง สิตฺฺถุา  อตฺีตฺํ วิเสิสินี่ะข้อง วตฺฺถุุํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ อาห่ริิตฺฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริิยาในี่ กเถุสิิ

“อุโภิ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ข้ญฺฺชื่า วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิ,  อุโภิ วิเสิสินี่ะข้อง 

ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กุณี  

วิกตฺิกัตฺตฺาในี่ โห่นีฺ่ตฺิ,  อุโภิ วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่าๆ สิุทธกัตฺตฺาในี่ 

โห่นีฺ่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วิสิมจฺกฺขุ้กา วิกตฺิกัตฺตฺาในี่  

โห่นีฺ่ตฺิ,  ปีฬีกา สิุทธกัตฺตฺาในี่ ชื่าตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุภิินีฺ่นี่ํ 
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วิเสิสินี่ะข้อง ชื่นี่านี่ํๆ สิามีสิัมพันี่ธะในี่ สิีเสิๆ วิสิยาธาริะในี่ 

ชื่าตฺา,  อห่ํ สิุทธกัตฺตฺาในี่ ชื่านี่ามิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

นี่ศัพท์ ปฏฺิเสิธะในี่ ชื่านี่ามิ  อิลฺ่ล่ิสิํ อวุตฺตฺกัมมะในี่ ชื่านี่ามิ”   

อิิตฺิศัพท์ สิริ้ปะในี่ อิมํ  อิลฺ่ล่ีสิชื่าตฺกํ  

 อิมํ วิเสิสินี่ะข้อง อิลฺ่ล่ีสิชื่าตฺกํๆ อวุตฺตฺกัมมะในี่ กเถุสิิ  อิตฺิศัพท์ สิมาปนี่ะ ฯ  

 ................................................................................................................................

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิิวตฺฺถุุ ฯ

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิวิตฺฺถุุ  (นี่ิฏฺฺิติฺํ) ฯ

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิวตฺฺถุุ อ.เริ่�องแห่่งเศริษฐีีชื่่�อว่าโกสิิยะผู้้�ตฺริะห่นี่ี�  (นฺิฏฺฺิตฺํ) จฺบแล่�ว ฯ

มจฺฺฉริิโกสิิยเสิฏฺฺิวิตฺฺถุุ สิุทธกัตฺตฺาในี่ นี่ิฏฺฺิติฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ

จฺบเริ่�องเศริษฐีชี่�อว่าโกสิยิะผู้้�ตฺริะหนี่�ี
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วิเคริาะห์ศัพท์์กิตฺก์ สิมาสิ และตัฺท์ธิิตฺ

มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิวตฺถุ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มจฺฉโร  อสฺส  อตฺถีติ  มจฺฉรี,  เสฏฺ€ี. (มจฺฉร + อีปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต

  มจฺฉโร อ.ความตระหนี่  อสฺส  (เสฏฺ€โิน) ของเศรษฐีนั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  

เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  มจฺฉรี ชื่อว่ามจฺฉรี (ผู้มีความตระหนี่), ได้แก่เศรษฐี.

 ๒. โกสิโย  จ  โส  เสฏฺ€ี  จาติ  โกสิยเสฏฺ€ี. (โกสิย + เสฏฺ€ี) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  โกสิโย  จ อ.ชื่อว่าโกสิยะด้วย  โส อ.ชื่อว่าโกสิยะนั้น  เสฏฺ€ี  จ เป็นเศรษฐีด้วย  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  โกสิยเสฏฺ€ี ชื่อว่าโกสิยเสฏฺ€ี. (เศรษฐีชื่อว่าโกสิยะ)

 ๓. มจฺฉรี  จ  โส  โกสิยเสฏฺ€ี  จาติ  มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ี. (มจฺฉรี + โกสิยเสฏฺ€ี) วิเสสนบุพพบทกัมม

ธารยสมาส

  มจฺฉรี  จ อ.ผู้มีความตระหนี่ด้วย  โส อ.ผู้มีความตระหนี่นั้น  โกสิยเสฏฺ€ี  จ เป็นเศรษฐีชื่อว่า 

โกสิยะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ี ชื่อว่ามจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ี. (เศรษฐีชื่อว่าโกสิยะผู้มีความตระหนี่)

 ๔. มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิสฺส  วตฺถุ  มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิวตฺถุ. (มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ี + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิสฺส แห่งเศรษฐีชื่อว่าโกสิยะผู้มีความตระหนี่  มจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิวตฺถุ 

ชื่อว่ามจฺฉริโกสิยเสฏฺ€ิวตฺถุ. (เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่)

อสีติโกฏิวิภโว,  เสฏฺ€ี

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อสีติ  โกฏิโย  อสฺสาติ  อสีติโกฏิ,  วิภโว. (อสีติ + โกฏิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  โกฏิโย อ.โกฏิ ท.  อสีติ แปดสิบ  อสฺส  (วิภวสฺส) แห่งสมบัติอันบุคคลพึงเสวยนั้น  (อตฺถิ)  

มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  วิภโว) อ.สมบัติอันบุคคลพึงเสวยนั้น  อสีติโกฏิ ชื่อว่าอสีติโกฏิ (มีโกฏิแปดสิบ), 

ได้แก่สมบัติอันบุคคลพึงเสวย.
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 ๒. อสีติโกฏิ  วิภโว  อสฺสาติ  อสีติโกฏิวิภโว,  เสฏฺ€ี. (อสีติโกฏิ + วิภว) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ 

พหุพพีหิสมาส

  วิภโว อ.สมบัติอันบุคคลพึงเสวย  อสีติโกฏิ มีโกฏิแปดสิบ  อสฺส  (เสฏฺ€ิสฺส) ของเศรษฐีนั้น  

(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  อสีติโกฏิวิภโว ชื่อว่าอสีติโกฏิวิภว (มีสมบัติอันบุคคล

พึงเสวยมีโกฏิแปดสิบ), ได้แก่เศรษฐี.

ติณคฺโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ติณสฺส  อคฺโค  ติณคฺโค. (ติณ + อคฺค)

 อคฺโค อ.ปลาย  ติณสฺส แห่งหญ้า  ติณคฺโค ชื่อว่าติณคฺค. (ปลายหญ้า)

เตลพินฺทุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เตลสฺส  พินฺทุ  เตลพินฺทุ. (เตล + พินฺทุ)

 พินฺทุ อ.หยาด  เตลสฺส แห่งน�้ามัน  เตลพินฺทุ ชื่อว่าเตลพินฺทุ. (หยาดแห่งน�้ามัน)

ปุตฺตทาราทโย,  ปิยชนา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปุตฺโต  จ  ทาโร  จ  ปุตฺตทาโร. (ปุตฺต + ทาร) สมาหารทวันทสมาส

  ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ทาโร  จ อ.ภรรยาด้วย  ปุตฺตทาโร ชื่อว่าปุตฺตทาร. (บุตรและภรรยา)

 ๒. ปุตฺตทาโร  อาทิ  เยสนฺติ  ปุตฺตทาราทโย,  ปิยชนา. (ปุตฺตทาร + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ 

พหุพพีหิสมาส

  ปุตฺตทาโร อ.บุตรและภรรยา  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ปิยชนาน�) แห่งปิยชน ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ปิยชนา) อ.ปิยชน ท. เหล่านั้น  ปุตฺตทาราทโย ชื่อว่าปุตฺตทาราทิ (มีบุตรและ

ภรรยาเป็นต้น), ได้แก่ปิยชนทั้งหลาย.
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สมณพฺราหฺมณา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สมโณ  จ  พฺราหฺมโณ  จ  สมณพฺราหฺมณา. (สมณ + พฺราหฺมณ)

 สมโณ  จ อ.สมณะด้วย  พฺราหฺมโณ  จ อ.พราหมณ์ด้วย  สมณพฺราหฺมณา ชื่อว่าสมณพฺราหฺมณ. 

(สมณะและพราหมณ์)

รกฺขสปริคฺคหิตา,  โปกฺขรณี

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 รกฺขเสน  ปริคฺคหิตา  รกฺขสปริคฺคหิตา,  โปกฺขรณี. (รกฺขส + ปริคฺคหิตา)

 (โปกฺขรณี) อ.สระโบกขรณี  รกฺขเสน  อันผีเสื้อน�้า  ปริคฺคหิตา ถือเอารอบแล้ว  รกฺขสปริคฺคหิตา ชื่อ

ว่ารกฺขสปริคฺคหิตา (อันผีเสื้อน�้าถือเอารอบแล้ว, ผีเสื้อน�้าครอบครอง), ได้แก่สระโบกขรณี.

อปริโภคํ,  วิภวชาตํ

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  ปริโภค�  ยสฺสาติ  อปริโภค�,  วิภวชาต�. (น + ปริโภค)
 ปริโภค� อ.การใช้สอย  ยสฺส  (วิภวชาตสฺส) แห่งสมบัติอันบุคคลพึงเสวยใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (ต�  วิภวชาต�) อ.สมบัติอันบุคคลพึงเสวยนั้น  อปริโภค� ชื่อว่าอปริโภค (ไม่มีการใช้สอย), 
ได้แก่สมบัติอันบุคคลพึงเสวย.

ปจฺจูสกาโล 

 เป็นวิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปจฺจูโส  จ  โส  กาโล  จาติ  ปจฺจูสกาโล. (ปจฺจูส + กาล)
 ปจฺจูโส  จ อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดด้วย  โส อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดนั้น  กาโล  
จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปจฺจูสกาโล ชื่อว่าปจฺจูสกาล. (กาลอันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด, ใกล้
รุ่ง, ใกล้สว่าง)
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มหากรุณาสมาปตฺติ

 เป็นตติยาตัปปุริสสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มหตี  จ  สา  กรุณา  จาติ  มหากรุณา. (มหนฺตี + กรุณา) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
  มหตี  จ อ.ใหญ่ด้วย  สา อ.ใหญ่นั้น  กรุณา  จ เป็นพระกรุณาด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
มหากรุณา ชื่อว่ามหากรุณา. (พระกรุณาใหญ่)
 ๒. มหากรุณาย  ยุตฺตา  สมาปตฺติ  มหากรุณาสมาปตฺติ. (มหากรุณา + สมาปตฺติ) ตติยา- 
ตัปปุริสสมาส, มัชเฌโลปสมาส
  สมาปตฺติ อ.สมาบัติ  ยุตฺตา อันประกอบแล้ว  มหากรุณาย ด้วยพระกรุณาใหญ่  มหา-
กรุณาสมาปตฺติ ชื่อว่ามหากรุณาสมาปตฺติ. (สมาบัติอันประกอบด้วยพระกรุณาใหญ่)

สกลโลกธาตุ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกลา  จ  สา  โลกธาตุ  จาติ  สกลโลกธาตุ. (สกลา + โลกธาตุ)
 สกลา  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  สา อ.ทั้งสิ้นนั้น  โลกธาตุ  จ เป็นโลกธาตุด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
สกลโลกธาตุ ชื่อว่าสกลโลกธาตุ. (โลกธาตุทั้งสิ้น)

โพธเนยฺยพนฺธวา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. โพธน�  อรหนฺตีติ  โพธเนยฺยา. (โพธน + เณยฺยปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (เย  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  อรหนฺติ ย่อมควร  โพธน� ซึ่งอันตรัสรู้  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  โพธเนยฺยา ชื่อว่าโพธเนยฺย. (ผู้ควรซึ่งอันตรัสรู้, ผู้ควรตรัสรู้)
 ๒. โพธเนยฺยาน�  พนฺธวา  โพธเนยฺยพนฺธวา. (โพธเนยฺย + พนฺธว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  พนฺธวา อ.สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ ท.  โพธเนยฺยาน� แห่งสัตว์ผู้ควรซึ่งอันตรัสรู้ ท.  โพธเนยฺย-
พนฺธวา ชื่อว่าโพธเนยฺยพนฺธว. (สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้ควรซึ่งอันตรัสรู้)
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ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถกํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปญฺจจตฺตาฬีส  โยชนานิ  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนานิ. (ปญฺจจตฺตาฬีส + โยชน) อสมาหารทิคุ
สมาส
  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปญฺจจตฺตาฬีีส สี่สิบห้า  ปญฺจจตฺตาฬีีสโยชนานิ ชื่อว่าปญฺจจตฺตาฬีีส
โยชน. (โยชน์สี่สิบห้า)
 ๒. ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนาน�  มตฺถก�  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถก�. (ปญฺจจตฺตาฬีสโยชน + มตฺถก) 
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  มตฺถก� อ.ที่สุด  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนาน� แห่งโยชน์สี่สิบห้า ท.  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถก� ชื่อ
ว่าปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถก. (ที่สุดแห่งโยชน์สี่สิบห้า)

สปชาปติ,  เสฏฺ€ี

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  ปชาปติยา  โย  วตฺตตีติ  สปชาปติ,  เสฏ€ฺ.ี (สห + ปชาปติ)
 โย  (เสฏฺ€)ี อ.เศรษฐีใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ปชาปติยา ด้วยปชาบดี  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  เสฏ€ฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  สปชาปติ ชื่อว่าสปชาปติ (ผู้เป็นไปกับด้วยปชาบดี, พร้อมกับปชาบดี), ได้แก่
เศรษฐี.

ปุริมทิวโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุริโม  จ   โส  ทิวโส  จาติ  ปุริมทิวโส. (ปุริม + ทิวส)
 ปุริโม  จ อ.อันมีในก่อนด้วย  โส อ.อันมีในก่อนนั้น  ทิวโส  จ เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
ปุริมทิวโส ชื่อว่าปุริมทิวส. (วันอันมีในก่อน, วันก่อน)

ราชุปฏฺ€านํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺโญ  อุปฏฺ€าน�  ราชุปฏฺ€าน�. (ราช + อุปฏฺ€าน)
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 อุปฏฺ€าน� อ.ที่เป็นที่บ�ารุง  รญฺโญ ของพระราชา  ราชุปฏฺ€าน� ชื่อว่าราชุปฏฺ€าน. (ที่เป็นที่บ�ารุงของ
พระราชา)

ฉาตชฺฌตฺโต,  ชนปทมนุสฺโส

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฉาเตน  ฌตฺโต  ฉาตชฺฌตฺโต,  ชนปทมนุสฺโส. (ฉาต + ฌตฺต)
 (ชนปทมนุสฺโส) อ.มนุษย์ในชนบท  ฉาเตน อันความหิว  ฌตฺโต แผดเผาแล้ว  ฉาตชฺฌตฺโต ชื่อ
ว่าฉาตชฺฌตฺต (ผู้อันความหิวแผดเผาแล้ว), ได้แก่มนุษย์ในชนบท.

ชนปทมนุสฺโส

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชนปเท  มนุสฺโส  ชนปทมนุสฺโส. (ชนปท + มนุสฺส)
 มนุสฺโส อ.มนุษย์  ชนปเท ในชนบท  ชนปทมนุสฺโส ชื่อว่าชนปทมนุสฺส. (มนุษย์ในชนบท)

ขาทิตุกาโม

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ขาทิตุ�  กาเมตีติ  ขาทิตุกาโม,  เสฏฺ€ี. (ขาทิตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ + ณ
ปัจจัย)
 (โย  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีใด  กาเมติ ย่อมใคร่  ขาทิตุ� เพื่ออันเคี้ยวกิน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  
เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  ขาทิตุกาโม ชื่อว่าขาทิตุกาม (ผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวกิน), ได้แก่เศรษฐี.

ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ,  วตฺถูนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ติลญฺจ  ตณฺฑุลญฺจ  สปฺปิ  จ  ผาณิตญฺจ  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ. (ติล + ตณฺฑุล + 
สปฺปิ + ผาณิต) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ติล�  จ อ.น�้ามันด้วย  ตณฺฑุล�  จ อ.ข้าวสารด้วย  สปฺปิ  จ อ.เนยใสด้วย  ผาณิต�  จ 
อ.น�้าอ้อยด้วย ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ ชื่อว่าติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิต. (น�้ามัน ข้าวสาร เนยใส และน�้าอ้อย)
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 ๒. ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ  อาทิ  เยสนฺติ  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ,  วตฺถูนิ. (ติล-
ตณฺฑุลสปฺปิผาณิต + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ อ.น�้ามัน ข้าวสาร เนยใส และน�้าอ้อย ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�   
(วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่านั้น  
ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ ชื่อว่าติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทิ (มีน�้ามัน ข้าวสาร เนยใส และน�้าอ้อยเป็นต้น), 
ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. 

อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต,  เสฏฺ€ี

 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อุปฺปณฺโฑ  จ  อุปฺปณฺโฑ  จ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกา. (อุปฺปณฺฑ + อุปฺปณฺฑ) อิตรีตรโยค- 
ทวันทสมาส
  อุปฺปณฺโฑ  จ อ.ความเหลืองขึ้นด้วย  อุปฺปณฺโฑ  จ อ.ความเหลืองขึ้นด้วย  อุปฺปณฺฑุปฺ-
ปณฺฑุกา ชื่อว่าอุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุก. (ความเหลืองขึ้นและความเหลืองขึ้น)
 ๒. อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกา  ชาตา  ยสฺสาติ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต,  เสฏฺ€ี. (อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุก 
+ ชาต) จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกา อ.ความเหลืองขึ้นและความเหลืองขึ้น ท.  ชาตา เกิดแล้ว  ยสฺส  
(เสฏฺ€ิโน) แก่เศรษฐีใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุก-
ชาโต ชื่อว่าอุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาต (มีความเหลืองขึ้นและความเหลืองขึ้นเกิดแล้ว), ได้แก่เศรษฐี. 

ธมนิสนฺถตคตฺโต,  เสฏฺ€ี

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน 
มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ธมนิยา  ปาฬิ  ธมนิ. (ธมนิ + ปาฬิ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส, อันตโลปสมาส
  ปาฬิ อ.แถว  ธมนิยา แห่งเอ็น  ธมนิ ชื่อว่าธมนิ. (แถวแห่งเอ็น)
 ๒. ธมนิยา  สนฺถต�  ธมนิสนฺถต�,  คตฺต�. (ธมนิ + สนฺถต) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (คตฺต�) อ.ร่างกาย  สนฺถต� อันสะพรั่งแล้ว  ธมนิยา ด้วยแถวแห่งเอ็น  ธมนิสนฺถต� ชื่อว่า 
ธมนิสนฺถต (สะพรั่งด้วยแถวแห่งเอ็น), ได้แก่ร่างกาย.
 ๓. ธมนิสนฺถต�  คตฺต�  ยสฺสาติ  ธมนิสนฺถตคตฺโต,  เสฏฺ€ี. (ธมนิสนฺถต + คตฺต) ฉัฏฐี- 
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ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  คตฺต� อ.ร่างกาย  ธมนิสนฺถต� อันสะพรั่งแล้วด้วยแถวแห่งเอ็น  ยสฺส  (เสฏฺ€โิน) แห่งเศรษฐี
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  ธมนิสนฺถตคตฺโต ชื่อว่าธมนิสนฺถตคตฺต. 
(มีร่างกายอันสะพรั่งด้วยแถวแห่งเอ็น), ได้แก่เศรษฐี.

ธนหานิภยํ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ธนสฺส  หานิ  ธนหานิ. (ธน + หานิ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  หานิ อ.ความเสื่อม  ธนสฺส แห่งทรัพย์  ธนหานิ ชื่อว่าธนหานิ. (ความเสื่อมแห่งทรัพย์)
 ๒. ธนหานิสฺมา  ภย�  ธนหานิภย�. (ธนหานิ + ภย) ปัญจมีตัปปุริสสมาส
  ภย� อ.ความกลัว  ธนหานิสฺมา แต่ความเสื่อมแห่งทรัพย์  ธนหานิภย� ชื่อว่าธนหานิภย. 
(ความกลัวแต่ความเสื่อมแห่งทรัพย์)

ปุตฺตธีตโร

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺโต  จ  ธีตา  จ  ปุตฺตธีตโร. (ปุตฺต + ธีตุ)
 ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ธีตา  จ อ.ธิดาด้วย  ปุตฺตธีตโร ชื่อว่าปุตฺตธีตุ. (บุตรและธิดา)

ทาสกมฺมกราทโย,  ชนา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ทาสา  จ  กมฺมกรา  จ  ทาสกมฺมกรา. (ทาส + กมฺมกร) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ทาสา  จ อ.ทาส ท. ด้วย  กมฺมกรา  จ อ.กรรมกร ท. ด้วย  ทาสกมฺมกรา ชื่อว่าทาส- 
กมฺมกร. (ทาสและกรรมกร)
 ๒.  ทาสกมฺมกรา  อาทิ  เยสนฺติ  ทาสกมฺมกราทโย,  ชนา. (ทาสกมฺมกร + อาทิ) ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ทาสกมฺมกรา อ.ทาสและกรรมกร ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ชนาน�) แห่งชน ท. เหล่าใด  
(สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ทาสกมฺมกราทโย ชื่อว่าทาสกมฺมกราทิ 
(มีทาสและกรรมกรเป็นต้น), ได้แก่ชนทั้งหลาย.  
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อมนาปํ, กมฺมํ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  มนาปํ  อมนาปํ,  กมฺม�. (น + มนาป)
 (กมฺม�) อ.กรรม  มนาปํ อันยังใจให้เอิบอาบ  น หามิได้  อมนาปํ ชื่อว่าอมนาป (ไม่ยังใจให้เอิบ
อาบ), ได้แก่กรรม.

เอวรูปํ,  กมฺมํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอว�  รูปํ  ยสฺสาติ  เอวรูปํ,  กมฺม�. (เอว� + รูป)
 เอว� อ.อย่างนี้  รูปํ เป็นรูป  ยสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(ต�  กมฺม�) อ.กรรมนั้น  เอวรูปํ ชื่อว่าเอวรูป (มีอย่างนี้เป็นรูป, เห็นปานนี้), ได้แก่กรรม.

นิสฺสทฺโท,  เสฏ€ฺี

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 นิคฺคโต  สทฺโท  ยสฺมาติ  นิสฺสทฺโท,  เสฏฺ€ี. (นิ + สทฺท)
 สทฺโท อ.เสียง  นิคฺคโต ไปปราศแล้ว  ยสฺมา  (เสฏฺ€ิมฺหา) จากเศรษฐีใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  นิสฺสทฺโท ชื่อว่านิสฺสทฺท (มีเสียงออกแล้ว, ปราศจากเสียง, ไม่มี
เสียง), ได้แก่เศรษฐี.

สกลสกฺกรนิคมวาสิโน

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. สกฺกรญฺจ  ต�  นิคโม  จาติ  สกฺกรนิคโม. (สกฺกร + นิคม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  สกฺกร�  จ อ.ชื่อว่าสักกระด้วย  ต� อ.ชื่อว่าสักกระนั้น  นิคโม  จ เป็นนิคมด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  สกฺกรนิคโม ชื่อว่าสกฺกรนิคม. (นิคมชื่อว่าสักกระ)
 ๒. สกโล  จ  โส  สกฺกรนิคโม  จาติ  สกลสกฺกรนิคโม. (สกล + สกฺกรนิคม) วิเสสนบุพพบท 
กัมมธารยสมาส
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  สกโล  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  โส อ.ทั้งสิ้นนั้น  สกฺกรนิคโม  จ เป็นนิคมชื่อว่าสักกระด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  สกลสกฺกรนิคโม ชื่อว่าสกลสกฺกรนิคม. (นิคมชื่อว่าสักกระทั้งสิ้น)
 ๓. สกลสกฺกรนิคเม  วสนฺติ  สีเลนาติ  สกลสกฺกรนิคมวาสิโน,  ชนา. (สกลสกฺกรนิคมสทฺทูป- 
ปท + วส  นิวาเส ในการอยู่ + ณีปัจจัย) สัตตมีตัปปุริสสมาส, กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ  
  (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  วสนฺติ ย่อมอยู่  สกลสกฺกรนิคเม ในนิคมชื่อว่าสักกระทั้งสิ้น  
สีเลน โดยปกติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สกลสกฺกรนิคมวาสิโน ชื่อว่าสกล- 
สกฺกรนิคมวาสี (ผู้อยู่ในนิคมชื่อว่าสักกระทั้งสิ้นโดยปกติ), ได้แก่ชนทั้งหลาย.

เอกรจฺฉวาสิโน

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เอกา  จ  สา  รจฺฉา  จาติ  เอกรจฺฉา. (เอกา + รจฺฉา) อสมาหารทิคุสมาส
  เอกา  จ อ.เดียวกันด้วย  สา อ.เดียวกันนั้น  รจฺฉา  จ เป็นถนนด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
เอกรจฺฉา ชื่อว่าเอกรจฺฉา. (ถนนเดียวกัน)
 ๒. เอกรจฺฉาย�  วสนฺติ  สีเลนนาติ  เอกรจฺฉวาสิโน,  ชนา. (เอกรจฺฉาสทฺทูปปท + วส   
นิวาเส ในการอยู่ + ณีปัจจัย) สัตตมีตัปปุริสสมาส, กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ
  (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  วสนฺติ ย่อมอยู่  เอกรจฺฉาย� ในถนนเดียวกัน  สีเลน โดย
ปกติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  เอกรจฺฉวาสิโน ชื่อว่าเอกรจฺฉวาสี (ผู้อยู่ในถนน
เดียวกันโดยปกติ), ได้แก่ชนทั้งหลาย.

มหทฺธนภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มหนฺต�  ธน�  ยสฺสาติ  มหทฺธนา,  ภริยา. (มหนฺต + ธน) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาส
  ธน� อ.ทรัพย์  มหนฺต� อันมาก  ยสฺสา  (ภริยาย) แห่งภรรยานั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  มหทฺธนา ชื่อว่ามหทฺธนา (ผู้มีทรัพย์มาก), ได้แก่ภรรยา.
 ๒. มหทฺธนาย  ภาโว  มหทฺธนภาโว. (มหทฺธน + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  มหทฺธนาย  (ภริยาย) แห่งภรรยา ผู้มีทรัพย์มาก  มหทฺธนภาโว ชื่อว่า
มหทฺธนภาว. (ความที่ภรรยามีทรัพย์มาก)
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เคหสามนฺโต

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  สามนฺโต  เคหสามนฺโต. (เคห + สามนฺต)
 สามนฺโต อ.ที่ใกล้เคียง  เคหสฺส แห่งเรือน  เคหสามนฺโต ชื่อว่าเคหสามนฺต. (ที่ใกล้เคียงเรือน)

มหชฺฌาสยภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพหีิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มหนฺโต  อชฺฌาสโย  ยสฺสาติ  มหชฺฌาสยา,  ภริยา. (มหนฺต + อชฺฌาสย)
  อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  มหนฺโต อันใหญ่  ยสฺสา  (ภริยาย) แห่งภรรยาใด  (อตฺถิ) มีอยู่  
อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  มหชฺฌาสยา ชื่อว่ามหชฺฌาสยา (ผู้มีอัธยาศัยใหญ่), ได้แก่
ภรรยา.
 ๒. มหชฺฌาสยาย  ภาโว  มหชฺฌาสยภาโว. (มหชฺฌาสยา + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  มหชฺฌาสยาย  (ภริยาย) แห่งภรรยา ผู้มีอัธยาศัยใหญ่  มหชฺฌาสย-
ภาโว ชื่อว่ามหชฺฌาสยภาว. (ความเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่)

ปุตฺตทารมตฺโต,  ชโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปุตฺโต  จ  ทาโร  จ  ปุตฺตทาโร. (ปุตฺต + ทาร) สมาหารทวันทสมาส
  ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ทาโร  จ อ.ภรรยาด้วย  ปุตฺตทาโร ชื่อว่าปุตฺตทาร. (บุตรและ
ภรรยา)
 ๒. ปุตฺตทาโร  มตฺตา  ยสฺสาติ  ปุตฺตทารมตฺโต,  ชโน. (ปุตฺตทาร + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปุตฺตทาโร อ.บุตรและภรรยา  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (ชนสฺส) แห่งชนใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ชโน) อ.ชนนั้น  ปุตฺตทารมตฺโต ชื่อว่าปุตฺตทารมตฺต (มีบุตรและภรรยาเป็น
ประมาณ, สักว่าบุตรและภรรยา, มีเพียงบุตรและภรรยา), ได้แก่ชน.
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สกลตณฺฑุลา  

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกลา  จ  เต  ตณฺฑุลา  จาติ  สกลตณฺฑุลา. (สกล + ตณฺฑุล)
 สกลา  จ อ.ทั้งสิ้น ท. ด้วย  เต อ.ทั้งสิ้น ท. เหล่านั้น  ตณฺฑุลา  จ เป็นข้าวสารด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น สกลตณฺฑุลา ชื่อว่าสกลตณฺฑุล. (ข้าวสารทั้งสิ้น)

ภินฺนตณฺฑุลา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภินฺนา  จ  เต  ตณฺฑุลา  จาติ  ภินฺนตณฺฑุลา. (ภินฺน + ตณฺฑุล)
 ภินฺนา  จ อ.อันหักแล้ว ท. ด้วย  เต อ.อันหักแล้ว ท. เหล่านั้น  ตณฺฑุลา  จ เป็นข้าวสารด้วย  
อิติ เพราะเหตุนั้น  ภินฺนตณฺฑุลา ชื่อว่าภินฺนตณฺฑุล. (ข้าวสารหัก)

อุทฺธนกปลฺลานิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุทฺธนญฺจ  กปลฺลญฺจ  อุทฺธนกปลฺลานิ. (อุทฺธน + กปลฺล)
 อุทฺธน�  จ อ.เตาด้วย  กปลฺล�  จ อ.กระทะด้วย  อุทฺธนกปลฺลานิ ชื่อว่าอุทฺธนกปลฺล. (เตาและ
กระทะ)

ขีรสปฺปิมธุผาณิตํ,  ขีรสปฺปิมธุผาณิตานิ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส หรือเป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขีรญฺจ  สปฺปิ  จ  มธุ  จ  ผาณิตญฺจ  ขีรสปฺปิมธุผาณิต�  ขีรสปฺปิมธุผาณิตานิ  วา. (ขีร + 
สปฺปิ + มธุ + ผาณิต)
 ขีร�  จ อ.น�้านมด้วย  สปฺปิ  จ อ.เนยใสด้วย  มธุ  จ อ.น�้าผึ้งด้วย  ผาณิต�  จ อ.น�้าอ้อยด้วย  
ขีรสปฺปิมธุผาณิต� ชื่อว่าขีรสปฺปิมธุผาณิต. (น�้านม เนยใส น�้าผึ้ง และน�้าอ้อย)
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สตฺตภูมิโก,  ปาสาโท

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. สตฺต  ภูมิโย  สตฺตภูมิโย. (สตฺต + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ชั้น ท.  สตฺต เจ็ด  สตฺตภูมิโย ชื่อว่าสตฺตภูมิ. (เจ็ดชั้น)
 ๒. สตฺตภูมีหิ  นิยุตฺโต  สตฺตภูมิโก,  ปาสาโท. (สตฺตภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถ- 
ตัทธิต
  (ปาสาโท) อ.ปราสาท  นิยุตฺโต อันประกอบแล้ว  สตฺตภูมีหิ ด้วยชั้นเจ็ด ท.  สตฺตภูมิโก  
ชื่อว่าสตฺตภูมิก (ประกอบด้วยชั้นเจ็ด, ประกอบด้วยเจ็ดชั้น), ได้แก่ปราสาท.

อุปริมตลํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อุปริ  ภว�  อุปริม�,  ตล�. (อุปริ + อิมปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (ตล�) อ.พื้น  ภว� อันมีอยู่  อุปริ ในเบื้องบน  อุปริม� ชื่อว่าอุปริม (มีในเบื้องบน), ได้แก่พื้น.
 ๒. อุปริมญฺจ  ต�  ตลญฺจาติ  อุปริมตล�. (อุปริม + ตล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อุปริม�  จ อ.อันมีในเบื้องบนด้วย  ต� อ.อันมีในเบื้องบนนั้น  ตล�  จ เป็นพื้นด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  อุปริมตล� ชื่อว่าอุปริมตล. (พื้นอันมีในเบื้องบน, พื้นข้างบน)

สพฺพทฺวารานิ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺพานิ  จ  ตานิ  ทฺวารานิ  จาติ  สพฺพทฺวารานิ. (สพฺพ + ทฺวาร)
 สพฺพานิ  จ อ.ทั้งปวง ท. ด้วย  ตานิ อ.ทั้งปวง ท. เหล่านั้น  ทฺวารานิ  จ เป็นประตูด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  สพฺพทฺวารานิ ชื่อว่าสพฺพทฺวาร. (ประตูทั้งปวง, ทุกประตู)

สูจิฆฏิกานิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สูจิ  จ  ฆฏิกญฺจ  สูจิฆฏิกานิ. (สูจิ + ฆฏิก)
 สูจิ  จ อ.กลอนด้วย  ฆฏิก�  จ อ.ลิ่มด้วย  สูจิฆฏิกานิ ชื่อว่าสูจิฆฏิก. (กลอนและลิ่ม)
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ทสฺสนภยํ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทสฺสนโต  ภย�  ทสฺสนภย�. (ทสฺสน + ภย)
 ภย� อ.ความกลัว  ทสฺสนโต แต่การเห็น  ทสฺสนภย� ชื่อว่าทสฺสนภย. (กลัวเห็น)

นิพฺพิเสวโน,  เสฏฺ€ี

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิคฺคต�  วิเสวน�  ยสฺมาติ  นิพฺพิเสวโน,  เสฏฺ€ี. (นิ + วิเสวน)
 วิเสวน� อ.การเสพผิด  นิคฺคต� ออกไปแล้ว  ยสฺมา  (เสฏฺ€ิมฺหา) จากเศรษฐีใด  (อตฺถิ) มีอยู่  
อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  นิพฺพิเสวโน ชื่อว่านิพฺพิเสวน (มีการเสพผิดออกไปแล้ว, 
ปราศจากการเสพผิด), ได้แก่เศรษฐี.

ภตฺตกิจฺจํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภตฺเตน  กิจฺจ�  ภตฺตกิจฺจ�. (ภตฺต + กิจฺจ)
 กิจฺจ� อ.กิจ  ภตฺเตน ด้วยภัตร  ภตฺตกิจฺจ� ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ. (กิจด้วยภัตร,ภัตกิจ)

(ปญฺจ)  ภิกฺขุสตานิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภิกฺขูน�  สตานิ  ภิกฺขุสตานิ. (ภิกฺขุ + สต)
 สตานิ อ.ร้อย ท. ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสตานิ ชื่อว่าภิกฺขุสต. (ภิกษุหนึ่งร้อย)

อิทฺธิพลํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อิทฺธิยา  พล�  อิทฺธิพล�. (อิทฺธิ + พล)
 พล� อ.ก�าลัง  อิทฺธิยา แห่งฤทธิ์  อิทฺธิพล� ชื่อว่าอิทฺธิพล. (ก�าลังแห่งฤทธิ์)
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สีหปญฺชรทฺวารํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีหปญฺชรสฺส  ทฺวาร�  สีหปญฺชรทฺวาร�. (สีหปญฺชร + ทฺวาร)
 ทฺวาร� อ.ประตู  สีหปญฺชรสฺส แห่งสีหบัญชร  สีหปญฺชรทฺวาร� ชื่อว่าสีหปญฺชรทฺวาร. (ประตู 
สีหบัญชร)

มณิรูปกํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มณิสฺส  รูปก�  มณิรูปก�. (มณิ + รูปก)
 รูปก� อ.รูป  มณิสฺส แห่งแก้วมณี  มณิรูปก� ชื่อว่ามณิรูปก. (รูปแก้วมณี)

หทยมํสํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 หทยสฺส  ม�ส�  ทหยม�ส�. (หทย + ม�ส)
 ม�ส� อ.เนื้อ  หทยสฺส แห่งหทัย  หทยม�ส� ชื่อว่าหทยม�ส. (เนื้อหทัย)

วาตปานทฺวารํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วาตปานสฺส  ทฺวาร�  วาตปานทฺวาร�. (วาตปาน + ทฺวาร)
 ทฺวาร� อ.ประตู  วาตปานสฺส แห่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม  วาตปานทฺวาร� ชื่อว่าวาตปานทฺวาร. 
(ประตูแห่งหน้าต่าง)

คเหตพฺพคฺคหณํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คเหตพฺพญฺจ  ต�  คหณญฺจาติ  คเหตพฺพคฺคหณ�. (คเหตพฺพ + คหณ)
 คเหตพฺพ�  จ อ.อันตนพึงถือเอาด้วย  ต� อ.อันตนพึงถือเอานั้น  คหณ�  จ เป็นวัตถุเป็นเครื่องถือ
เอาด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  คเหตพฺพคฺคหณ� ชื่อว่าคเหตพฺพคฺคหณ. (วัตถุเป็นเครื่องถือเอาอันตนถึงถือ
เอา)
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ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. โลณสฺส  สกฺขรา  โลณสกฺขรา. (โลณ + สกฺขรา) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สกฺขรา อ.ก้อน  โลณสฺส แห่งเกลือ  โลณสกฺขรา ชื่อว่าโลณสกฺขรา. (ก้อนเกลือ)
 ๒. ปกฺขิตฺตา  จ  สา  โลณสกฺขรา  จาติ  ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา. (ปกฺขิตฺตา + โลณสกฺขรา)  
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ปกฺขิตฺตา  จ อ.อันบุคคลใส่เข้าไปแล้วด้วย  สา อ.อันบุคคลใส่เข้าไปแล้วนั้น  โลณสกฺขรา  
จ เป็นก้อนแห่งเกลือด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา ชื่อว่าปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา. (ก้อนเกลือที่
บุคคลใส่ไว้)

วาตปานอุมฺมาโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วาตปานสฺส  อุมฺมาโร  วาตปานอุมฺมาโร. (วาตปาน + อุมฺมาร)
 อุมฺมาโร อ.ธรณี  วาตปานสฺส แห่งหน้าต่าง  วาตปานอุมฺมาโร ชื่อว่าวาตปานอุมฺมาร. (ธรณี
หน้าต่าง) 

สกลปาสาโท  

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกโล  จ  โส  ปาสาโท  จาติ  สกลปาสาโท. (สกล + ปาสาท)
 สกโล  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  โส อ.ทั้งสิ้นนั้น  ปาสาโท  จ เป็นปราสาทด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
สกลปาสาโท ชื่อว่าสกลปาสาท. (ปราสาททั้งสิ้น)

วิชฺฌนกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิชฺฌนญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  วิชฺฌนกาโล. (วิชฺฌน + กาล)
 วิชฺฌน�  จ อ.เป็นที่แทงด้วย  ต� อ.เป็นที่แทงนั้น  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
วิชฺฌนกาโล ชื่อว่าวิชฺฌนกาล. (กาลเป็นที่แทง)
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เคหชฺฌายนภยํ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. เคหสฺส  ฌายน�  เคหชฺฌายน�. (เคห + ฌายน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ฌายน� อ.อันไหม้  เคหสฺส ซึ่งเรือน  เคหชฺฌายน� ชื่อว่าเคหชฺฌายน. (ไหม้เรือน)
 ๒. เคหชฺฌายนสฺมา  ภย�  เคหชฺฌายนภย�. (เคหชฺฌายน + ภย) ปัญจมีตัปปุริสสมาส
  ภย� อ.ความกลัว  เคหชฺฌายนสฺมา แต่อันไหม้ซึ่งเรือน  เคหชฺฌายนภย� ชื่อว่าเคหชฺฌายน-
ภย. (กลัวแต่อันไหม้เรือน)

ขุทฺทกปูโว

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขุทฺทโก  จ  โส  ปูโว  จาติ  ขุทฺทกปูโว. (ขุทฺทก + ปูว)
 ขุทฺทโก  จ อ.ชิ้นเล็กด้วย  โส อ.ชิ้นเล็กนั้น  ปูโว  จ เป็นขนมด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
ขุทฺทกปูโว ชื่อว่าขุทฺทกปูว. (ขนมชิ้นเล็ก)

กปลฺลปาติ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กปลฺลสฺส  ปาติ  กปลฺลปาติ. (กปลฺล + ปาติ)
 ปาติ อ.ถาด  กปลฺลสฺส แห่งกระเบื้อง  กปลฺลปาติ ชื่อว่ากปลฺลปาติ. (ถาดกระเบื้อง)

มหาปูโว

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  จ  โส  ปูโว  จาติ  มหาปูโว. (มหนฺต + ปูว)
 มหนฺโต  จ อ.ชิ้นใหญ่ด้วย  โส อ.ชิ้นใหญ่นั้น  ปูโว  จ เป็นขนมด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
มหาปูโว ชื่อว่ามหาปูว. (ขนมชิ้นใหญ่)

สกลปาติ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 สกลา  จ  สา  ปาติ  จาติ  สกลปาติ. (สกลา + ปาติ)
 สกลา  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  สา อ.ทั้งสิ้นนั้น  ปาติ  จ เป็นถาดด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  สกลปาติ 
ชื่อว่าสกลปาติ. (ถาดทั้งหมด)

ทพฺพิกณฺโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทพฺพิยา  กณฺโณ  ทพฺพิกณฺโณ. (ทพฺพิ + กณฺณ)
 กณฺโณ อ.มุม  ทพฺพิยา แห่งทัพพี  ทพฺพิกณฺโณ ชื่อว่าทพฺพิกณฺณ. (มุมทัพพี)

ปุริมปูโว

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุริโม  จ  โส  ปูโว  จาติ  ปุริมปูโว. (ปุริม + ปูว)
 ปุริโม  จ อ.อันมีในก่อนด้วย  โส อ.อันมีในก่อนนั้น  ปูโว  จ เป็นขนมด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
ปุริมปูโว ชื่อว่าปุริมปูว. (ขนมอันมีในก่อน)

มหนฺตตโร,  ปูโว

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  อิเม  มหนฺตา,  อยมิเมส�  วิเสเสน  มหนฺโตติ  มหนฺตตโร,  ปูโว. (มหนฺต + ตรปัจจัย)
 อิเม  (ปูวา) อ.ขนม ท. เหล่านี้  สพฺเพ ทั้งปวง  มหนฺตา เป็นของใหญ่  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อย�  
(ปูโว) อ.ขนมนี้  มหนฺโต เป็นของใหญ่  วิเสเสน โดยพิเศษ  อิเมส�  (ปูวาน�) กว่าขนม ท. เหล่านี้  (โหติ) 
ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  มหนฺตตโร ชื่อว่ามหนฺตตร (ใหญ่กว่า), ได้แก่ขนม.

มหนฺตมหนฺโต,  ปูโว

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  จ  โส  มหนฺโต  จาติ  มหนฺตมหนฺโต,  ปูโว. (มหนฺต + มหนฺต)
 โส  (ปูโว) อ.ขนมนั้น  มหนฺโต  จ อันใหญ่ด้วย  มหนฺโต  จ อันใหญ่ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
มหนฺตมหนฺโต ชื่อว่ามหนฺตมหนฺต (ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่), ได้แก่ขนม.
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เอกาพทฺธา,  ปูวา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอกโต  อาพทฺธา  เอกาพทฺธา,  ปูวา. (เอก + อาพทฺธ)
 (ปูวา) อ.ขนม ท.  อาพทฺธา เนื่อง  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  เอกาพทฺธา ชื่อว่า 
เอกาพทฺธ (เนื่องโดยความเป็นอันเดียวกัน), ได้แก่ขนมทั้งหลาย.              

ทินฺนทานาทีนิ,  กุสลานิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ทินฺนญฺจ  ต�  ทานญฺจาติ  ทินฺนทาน�. (ทินฺน + ทาน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ทินฺน�  จ อ.อันบุคคลถวายแล้วด้วย  ต� อ.อันบุคคลถวายแล้วนั้น  ทาน�  จ เป็นทานด้วย  
อิติ เพราะเหตุนั้น  ทินฺนทาน� ชื่อว่าทินฺนทาน. (ทานที่บุคคลถวายแล้ว)
 ๒. ทินฺนทาน�  อาทิ  เยสนฺติ  ทินฺนทานาทีนิ,  กุสลานิ. (ทินฺนทาน + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ทินฺนทาน� อ.ทานอันบุคคลถวายแล้ว  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (กุสลาน�) แห่งกุศล ท. เหล่าใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  กุสลานิ) อ.กุศล ท. เหล่านั้น  ทินฺนทานาทีนิ ชื่อว่าทินฺนทานาทิ 
(มีทานที่บุคคลถวายแล้วเป็นต้น), ได้แก่กุศลทั้งหลาย

คคณตลํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คคณสฺส  ตล�  คคณตล�. (คคณ + ตล)
 ตล� อ.พื้น  คคณสฺส แห่งท้องฟ้า  คคณตล� ชื่อว่าคคณตล. (พื้นท้องฟ้า, พื้นอากาศ)

ปสนฺนจิตฺโต,  เสฏฺ€ี

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปสนฺน�  จิตฺต�  ยสฺสาติ  ปสนฺนจิตฺโต,  เสฏฺ€ี. (ปสนฺน + จิตฺต)
 จิตฺต� อ.จิต  ปสนฺน� อันเลื่อมใสแล้ว  ยสฺส  (เสฏฺ€โิน) แห่งเศรษฐีใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
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เหตุนั้น  (โส  เสฏฺ€ี) อ.เศรษฐีนั้น  ปสนฺนจิตฺโต ชื่อว่าปสนฺนจิตฺต (ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว), ได้แก่เศรษฐี.

โสปาณสีสํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โสปาณสฺส  สีส�  โสปาณสีส�. (โสปาณ + สีส)
 สีส� อ.หัว  โสปาณสฺส แห่งบันได  โสปาณสีส� ชื่อว่าโสปาณสีส. (หัวบันได)

โสปาณปริโยสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โสปาณสฺส  ปริโยสาน�  โสปาณปริโยสาน�. (โสปาณ + ปริโยสาน)
 ปริโยสาน� อ.ที่สุดรอบ  โสปาณสฺส แห่งบันได  โสปาณปริโยสาน� ชื่อว่าโสปาณปริโยสาน. (ที่สุด
รอบแห่งบันได)

เชตวนทฺวารโกฏฺ€กํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เชตวนสฺส  ทฺวาร�  เชตวนทฺวาร�. (เชตวน + ทฺวาร) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ทฺวาร� อ.ประตู  เชตวนสฺส แห่งพระเชตวัน  เชตวนทฺวาร� ชื่อว่าเชตวนทฺวาร. (ประตูแห่งพระ
เชตวัน)
 ๒. เชตวนทฺวารสฺส  โกฏฺ€ก�  เชตวนทฺวารโกฏฺ€ก�. (เชตวนทฺวาร + โกฏฺ€ก) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  โกฏฺ€ก� อ.ซุ้ม  เชตวนทฺวารสฺส แห่งประตูแห่งพระเชตวัน  เชตวนทฺวารโกฏฺ€ก� ชื่อว่า 
เชตวนทฺวารโกฏฺ€ก. (ซุ้มประตูแห่งพระเชตวัน)

อุปริปาสาโท

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาสาทสฺส  อุปริ  อุปริปาสาโท. (อุปริ + ปาสาท)
 อุปริ ในเบื้องบน  ปาสาทสฺส แห่งปราสาท  อุปริปาสาโท ชื่อว่าอุปริปาสาท. (เบื้องบนปราสาท)
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เหฏฺ€าโอตรณกาลมตฺโต,  กาโล

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และสัตตมีตัปปุริส
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. โอตรณญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  โอตรณกาโล. (โอตรณ + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย 
สมาส
  โอตรณ�  จ อ.เป็นที่ข้ามลงด้วย  ต� อ.เป็นที่ข้ามลงนั้น  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  โอตรณกาโล ชื่อว่าโอตรณกาล. (กาลเป็นที่ข้ามลง)
 ๒. เหฏฺ€า  โอตรณกาโล  เหฏฺ€าโอตรณกาโล. (เหฏฺ€า + โอตรณกาล) สัตตมีตัปปุริสสมาส
  โอตรณกาโล อ.กาลเป็นที่ข้ามลง  เหฏฺ€า ในภายใต้  เหฏฺ€าโอตรณกาโล ชื่อว่าเหฏฺ€า- 
โอตรณกาล. (กาลเป็นที่ข้ามลงในภายใต้)
 ๓. เหฏฺ€าโอตรณกาโล  มตฺตา  ยสฺสาติ  เหฏฺ€าโอตรณกาลมตฺโต,  กาโล. (เหฏฺ€าโอตรณ-
กาล + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  เหฏฺ€าโอตรณกาโล อ.กาลเป็นที่ข้ามลงในภายใต้  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (กาลสฺส) 
แห่งกาลใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กาโล) อ.กาลนั้น  เหฏฺ€าโอตรณกาลมตฺโต ชื่อว่า
เหฏฺ€าโอตรณกาลมตฺต (มีกาลเป็นที่ข้ามลงในภายใต้เป็นประมาณ, สักว่ากาลเป็นที่ข้ามลงในภายใต้), 
ได้แก่กาลเวลา.

โสปาณปาทมูลํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. โสปาณสฺส  ปาโท  โสปาณปาโท. (โสปาณ + ปาท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปาโท อ.เชิง  โสปาณสฺส แห่งบันได  โสปาณปาโท ชื่อว่าโสปาณปาท. (เชิงบันได)
 ๒. โสปาณปาทสฺส  มูล�  โสปาณปาทมูล�. (โสปาณปาท + มูล) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  มูล� อ.โคน  โสปาณปาทสฺส แห่งเชิงแห่งบันได  โสปาณปาทมูล� ชื่อว่าโสปาณปาทมูล.  
(โคนแห่งเชิงบันได)

ขิปฺปตรํ

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
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 อิทมิเมส�  วิเสเสน  ขิปฺปนฺติ  ขิปฺปตร�, 
 อิท�  (ปาปน�) อ.การถึงนี้  ขิปฺปํ พลัน  วิเสเสน โดยพลัน  อิเมส�  (ปาปนาน�) กว่าการถึง ท. 
เหล่านี้  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ขิปฺปตร� ชื่อว่าขิปฺปตร. (พลันกว่า)

ภตฺตคฺโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภตฺตสฺส  อคฺโค  ภตฺตคฺโค. (ภตฺต + อคฺค)
 อคฺโค อ.โรง  ภตฺตสฺส แห่งภัตร  ภตฺตคฺโค ชื่อว่าภตฺตคฺค. (โรงภัตร) 

ปญฺญตฺตพุทฺธาสนํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปญฺญตฺตญฺจ  ต�  พุทฺธาสนญฺจาติ  ปญฺญตฺตพุทฺธาสน�. (ปญฺญตฺต + พุทฺธาสน)
 ปญฺญตฺต�  จ อ.อันบุคคลปูลาดแล้วด้วย  ต� อ.อันบุคคลปูลาดแล้วนั้น  พุทฺธาสน�  จ เป็นพุทธ-
อาสน์ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปญฺญตฺตพุทฺธาสน� ชื่อว่าปญฺญตฺตพุทฺธาสน. (พุทธอาสน์ที่บุคคลปูลาดไว้
แล้ว)

ภิกฺขุสงฺโฆ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภิกฺขูน�  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ)
 สงฺโฆ อ.หมู่  ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสงฺโฆ ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุ, ภิกษุสงฆ์)

พุทฺธปฺปมุโข

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺโธ  ปมุข�  ยสฺสาติ  พุทฺธปฺปมุโข,  ภิกฺขุสงฺโฆ. (พุทฺธ + ปมุข)
 พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  ปมุข� เป็นประมุข  ยสฺส  (ภิกฺขุสงฺฆสฺส) แห่งหมู่แห่งภิกษุใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  พุทฺธปฺปมุโข ชื่อว่าพุทฺธปฺปมุข (มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข), ได้แก่ภิกษุสงฆ์.
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ทกฺขิโณทกํ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทกฺขิณาย  อุทก�  ทกฺขิโณทก�. (ทกฺขิณา + อุทก)
 อุทก� อ.น�้า  ทกฺขิณาย เพื่อทักษิณา  ทกฺขิโณทก� ชื่อว่าทกฺขิโณทก. (น�้าเพื่อทักษิณา)

ยาวทตฺถํ

 เป็นนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ยตฺตเกน  อตฺโถ  ยาวทตฺถ�. (ยาว + อตฺถ)
 อตฺโถ อ.ความต้องการ  ยตฺตเกน  (วตฺถุนา) ด้วยวัตถุ อันมีประมาณเท่าใด  ยาวทตฺถ� ชื่อว่า 
ยาวทตฺถ. (เท่าที่ต้องการ)

สกลวิหาโร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกโล  จ  โส  วิหาโร  จาติ  สกลวิหาโร. (สกล + วิหาร)
 สกโล  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  โส อ.ทั้งสิ้นนั้น  วิหาโร  จ เป็นวิหารนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  สกล- 
วิหาโร ชื่อว่าสกลวิหาร. (วิหารทั้งสิ้น)

ปพฺภารฏฺ€านํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปพฺภารสฺส  €าน� ปพฺภารฏฺ€าน�. (ปพฺภาร + €าน)
 €าน� อ.ที่  ปพฺภารสฺส แห่งเงื้อม  ปพฺภารฏฺ€าน� ชื่อว่าปพฺภารฏฺ€าน. (ที่แห่งเงื้อม) 

กปลฺลปูวปพฺภาโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กปลฺลปูวสฺส  ปพฺภาโร  กปลฺลปูวปพฺภาโร. (กปลฺลปูว + ปพฺภาร)
 ปพฺภาโร อ.เงื้อม  กปลฺลปูวสฺส แห่งขนมเบื้อง  กปลฺลปูวปพฺภาโร ชื่อว่ากปลฺลปูวปพฺภาร. (เงื้อม
แห่งขนมเบื้อง)
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อนุโมทนาวสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อนุโมทนาย  อวสาน�  อนุโมทนาวสาน�. (อนุโมทนา + อวสาน)
 อวสาน� อ.เป็นที่สิ้นสุดลง  อนุโมทนาย แห่งการอนุโมทนา  อนุโมทนาวสาน� ชื่อว่าอนุโมทนาวสาน. 
(เป็นที่สิ้นสุดลงแห่งการอนุโมทนา, เวลาจบอนุโมทนา)

อสีติโกฏิธนํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อสีติ  โกฏิโย  อสีติโกฏิโย. (อสีติ + โกฏิ) อสมาหารทิคุสมาส
  โกฏิโย อ.โกฏิ ท.  อสีติ แปดสิบ  อสีติโกฏิโย ชื่อว่าอสีติโกฏิ. (โกฏิแปดสิบ, ๘๐ โกฏิ)
 ๒. อสีติโกฏิโย  มตฺตา  ยสฺสาติ  อสีติโกฏิ,  ธน�. (อสีติ + โกฏิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
  อสีติโกฏิโย อ.โกฏิแปดสิบ ท.  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (ธนสฺส) แห่งทรัพย์ใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ต�  ธน�) อ.ทรัพย์นั้น  อสีติโกฏิ ชื่อว่าอสีติโกฏิ (มีโกฏิแปดสิบเป็นประมาณ), 
ได้แก่ทรัพย์.
 ๓. อสีติโกฏิ  จ  ต�  ธนญฺจาติ  อสีติโกฏิธน�. (อสีติโกฏิ + ธน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
  อสีติโกฏิ  จ อ.อันมีโกฏิแปดสิบเป็นประมาณด้วย  ต� อ.อันมีโกฏิแปดสิบเป็นประมาณนั้น  
ธน�  จ เป็นทรัพย์ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อสีติโกฏิธน� ชื่อว่าอสีติโกฏิธน. (ทรัพย์มี ๘๐ โกฏิเป็น
ประมาณ, ทรัพย์มีประมาณ ๘๐ โกฏิ)

สายณฺหสมโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สายณฺโห  จ  โส  สมโย  จาติ  สายณฺหสมโย. (สายณฺห + สมย)
 สายณฺโห  จ อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย  โส อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น  สมโย  จ เป็นสมัยด้วย  
อิติ เพราะเหตุนั้น  สายณฺหสมโย ชื่อว่าสายณฺหสมย. (สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน, เวลาเย็น)
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มหานุภาโว,  เถโร

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  อานุภาโว  ยสฺสาติ  มหานุภาโว,  เถโร. (มหนฺต + อานุภาว)
 อานุภาโว อ.อานุภาพ  มหนฺโต มาก  ยสฺส  (เถรสฺส) แห่งพระเถระใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  มหานุภาโว ชื่อว่ามหานุภาว (มีอานุภาพมาก), ได้แก่พระเถระ. 

คุณกถา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คุณ�  กถา  คุณกถา. (คุณ + กถา)
 กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  คุณ� ซึ่งคุณ  คุณกถา ชื่อว่าคุณกถา. (วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ, 
เรื่องคุณ)

กุลทมโก,  ภิกฺขุ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 กุล�  ทเมตีติ  กุลทมโก,  ภิกฺขุ. (กุลสทฺทูปปท + ทมุ  ทมเน ในการฝึก + ณฺวุปัจจัย)
 (โย  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  ทเมติ ย่อมฝึก  กุล� ซึ่งตระกูล  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ
นั้น  กุลทมโก ชื่อว่ากุลทมก (ผู้ฝึกตระกูล), ได้แก่ภิกษุ.

พุทฺธคุณํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  คุณ�  พุทฺธคุณ�. (พุทฺธ + คุณ)
 คุณ� อ.คุณ  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธคุณ� ชื่อว่าพุทฺธคุณ. (คุณของพระพุทธเจ้า)

ตาทิโส,  ปุตฺโต

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 โส  วิย  ทิสฺสตีติ  ตาทิโส,  ปุตฺโต. (ตสทฺทูปปท + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + กฺวิ) 
 (ปุตฺโต) อ.บุตร  ทิสฺสติ ย่อมถูกเห็น  โส  วิย ราวกะ อ.เขา  อิติ เพราะเหตุนั้น  ตาทิโส ชื่อ
ว่าตาทิส (ผู้เช่นนั้น), ได้แก่บุตร.
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วณฺณคนฺธํ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วณฺโณ  จ  คนฺโธ  จ  วณฺณคนฺธ�. (วณฺณ + คนฺธ)
 วณฺโณ  จ อ.สีด้วย  คนฺโธ  จ อ.กลิ่นด้วย  วณฺณคนฺธ� ชื่อว่าวณฺณคนฺธ. (สีและกลิ่น)

ปุปฺผาราโม

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุปฺผาน�  อาราโม  ปุปฺผาราโม. (ปุปฺผ + อาราม)
 อาราโม อ.สวน  ปุปฺผาน� แห่งดอกไม้ ท.  ปุปฺผาราโม ชื่อว่าปุปฺผาราม. (สวนดอกไม้)

มธุกรณตฺโถ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มธุสฺส  กรณ�  มธุกรณ�. (มธุ + กรณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  กรณ� อ.การกระท�า  มธุสฺส ซึ่งน�้าหวาน  มธุกรณ� ชื่อว่ามธุกรณ. (ท�าน�้าหวาน)
 ๒. มธุกรณสฺส  อตฺโถ  มธุกรณตฺโถ. (มธุกรณ + อตฺถ) จตุตถีตัปปุริสสมาส
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  มธุกรณสฺส แก่การกระท�าซึ่งน�้าหวาน  มธุกรณตฺโถ ชื่อว่ามธุกรณตฺถ. 
(ประโยชน์แก่การท�าน�้าหวาน)

วนคหนํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วนสฺส  คหน�  วนคหน�. (วน + คหน)
 คหน� อ.ชัฏ  วนสฺส แห่งป่า  วนคหน� ชื่อว่าวนคหน. (ชัฏแห่งป่า) 

รุกฺขสุสิโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รุกฺขสฺส  สุสิโร  รุกฺขสุสิโร. (รุกฺข + สุสิร)
 สุสิโร อ.โพรง  รุกฺขสฺส ของต้นไม้  รุกฺขสุสิโร ชื่อว่ารุกฺขสุสิร. (โพรงของต้นไม้)
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รชมิสฺสโก,  รโส

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รเชน  มิสฺสโก  รชมิสฺสโก,  รโส. (รช + มิสฺสก)
 (รโส) อ.รส  มิสฺสโก อันเจือ  รเชน ด้วยธุลี  รชมิสฺสโก ชื่อว่ารชมิสฺสก (เจือด้วยธุลี), ได้แก่รส.

มธุรโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มธุสฺส  รโส  มธุรโส. (มธุ + รส)
 รโส อ.รส  มธุสฺส แห่งน�้าหวาน  มธุรโส ชื่อว่ามธุรส. (รสแห่งน�้าหวาน)

จริตปฺปจฺจโย

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จริตเมว  ปจฺจโย  จริตปฺปจฺจโย. (จริต + ปจฺจย)
 จริต�  เอว อ.อันเที่ยวไปนั่นเทียว  ปจฺจโย เป็นปัจจัย  จริตปฺปจฺจโย ชื่อว่าจริตปฺปจฺจย. (ปัจจัยคือ
อันเที่ยวไป)

ปากติกํ,  วณฺณคนฺธํ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ปกติยา  €ิต�  ปากติก�,  วณฺณคนฺธ�. (ปกติ + ณิกปัจจัย)
 (วณฺณคนฺธ�) อ.สีและกลิ่น  €ิต� อันตั้งอยู่แล้ว  ปกติยา ตามปกติ  ปากติก� ชื่อว่าปากติก (อันตั้ง
อยู่ตามปกติ), ได้แก่สีและกลิ่น.

เสขาเสขเภโท

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เสโข  จ  อเสโข  จ  เสขาเสขา. (เสข + อเสข) อิตรีตรโยคทวันทสมาส  
  เสโข  จ อ.พระเสขะด้วย  อเสโข  จ อ.พระอเสขะด้วย  เสขาเสขา ชื่อว่าเสขาเสข. (พระ
เสขะและพระอเสขะ)
 ๒. เสขาเสเขหิ  เภโท  เสขาเสขเภโท. (เสขาเสข + เภท) ตติยาตัปปุริสสมาส
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  เภโท อ.อันต่าง  เสขาเสเขหิ ด้วยพระเสขะและพระอเสขะ ท.  เสขาเสขเภโท ชื่อว่า 
เสขาเสขเภท. (อันต่างด้วยพระเสขะและพระอเสขะ)

กุลปฏิปาฏิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุลาน�  ปฏิปาฏิ  กุลปฏิปาฏิ. (กุล + ปฏิปาฏิ)
 ปฏิปาฏิ อ.ล�าดับ  กุลาน� แห่งตระกูล ท.  กุลปฏิปาฏิ ชื่อว่ากุลปฏิปาฏิ. (ล�าดับแห่งตระกูล)

จรณปฺปจฺจโย

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จรณเมว  ปจฺจโย  จรณปฺปจฺจโย. (จรณ + ปจฺจย)
 จรณ�  เอว อ.อันเที่ยวไปนั่นเทียว  ปจฺจโย เป็นปัจจัย  จรณปฺปจฺจโย ชื่อว่าจรณปฺปจฺจย. (ปัจจัย
คืออันเที่ยวไป)

สทฺธาหานิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สทฺธาย  หานิ  สทฺธาหานิ. (สทฺธา + หานิ)
 หานิ อ.ความเสื่อม  สทฺธาย แห่งศรัทธา  สทฺธาหานิ ชื่อว่าสทฺธาหานิ. (ความเสื่อมแห่งศรัทธา)

โภคหานิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โภคสฺส  หานิ  โภคหานิ. (โภค + หานิ)
 หานิ อ.ความเสื่อม  โภคสฺส แห่งโภคะ  โภคหานิ ชื่อว่าโภคหานิ. (ความเสื่อมแห่งโภคะ)

พหิคาโม

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คามสฺส  พหิ  พหิคาโม. (พหิ + คาม)
 พหิ ในภายนอก  คามสฺส แห่งหมู่บ้าน  พหิคาโม ชื่อว่าพหิคาม. (ภายนอกหมู่บ้าน)
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อุทกผาสุกฏฺ€านํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังนี้
 ๑. อุทเกน  ผาสุก�  ยสฺสาติ  อุทกผาสุก�,  €าน�. (อุทก + ผาสุก) ทวิปทภินนาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
  ผาสุก� อ.ความส�าราญ  อุทเกน ด้วยน�้า  ยสฺส  (€านสฺส) แห่งที่ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (ต�  €าน�) อ.ที่นั้น  อุทกผาสุก� ชื่อว่าอุทกผาสุก (มีความส�าราญด้วยน�้า), ได้แก่ที่.
 ๒. อุทกผาสุกญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  อุทกผาสุกฏฺ€าน�. (อุทกผาสุก + €าน) วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาส
  อุทกผาสุก�  จ อ.มีความส�าราญด้วยน�้าด้วย  ต� อ.มีความส�าราญด้วยน�้านั้น  €าน�  จ  
เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อุทกผาสุกฏฺ€าน� ชื่อว่าอุทกผาสุกฏฺ€าน. (ที่มีความส�าราญด้วยน�้า) 

อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมํสุปมาวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส อิตรีตรโยค-
ทวันทสมาส และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อกฺขสฺส  ภญฺชน�  อกฺขภญฺชน�. (อกฺข + ภญฺชน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภญฺชน� อ.น�้ามันเป็นเครื่องหยอด  อกฺขสฺส ซึ่งเพลา  อกฺขภญฺชน� ชื่อว่าอกฺขภญฺชน. (น�้ามัน
เป็นเครื่องหยอดเพลา)
 ๒. วณสฺส  ปฏิจฺฉาทน�  วณปฏิจฺฉาทน�. (วณ + ปฏิจฺฉาทน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปฏิจฺฉาทน� อ.ผ้าเป็นเครื่องปิด  วณสฺส ซึ่งแผล  วณปฏิจฺฉาทน� ชื่อว่าวณปฏิจฺฉาทน.  
(ผ้าเป็นเครื่องปิดแผล)
 ๓. ปุตฺตสฺส  ม�ส�  ปุตฺตม�ส�. (ปุตฺต + ม�ส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ม�ส� อ.เนื้อ  ปุตฺตสฺส แห่งบุตร  ปุตฺตม�ส� ชื่อว่าปุตฺตม�ส. (เนื้อแห่งบุตร)
 ๔. อกฺขภญฺชนญฺจ  วณปฏิจฺฉาทนญฺจ  ปุตฺตม�สญฺจ  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สานิ. 
(อกฺขภญฺชน + วณปฏิจฺฉาทน + ปุตฺตม�ส) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  อกฺขภญฺชน�  จ อ.น�้ามันเป็นเครื่องหยอดซึ่งเพลาด้วย  วณปฏิจฺฉาทน�  จ อ.ผ้าเป็นเครื่องปิด
ซึ่งแผลด้วย  ปุตฺตม�ส�  จ อ.เนื้อแห่งบุตรด้วย  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สานิ ชื่อว่าอกฺขภญฺชน- 
วณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�ส. (น�้ามันเป็นเครื่องหยอดเพลา ผ้าเป็นเครื่องปิดแผล และเนื้อบุตร)
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 ๕. อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�เสหิ  อุปมา  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมา. (อกฺข-
ภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�ส + อุปมา) ตติยาตัปปุริสสมาส
  อุปมา อ.ความเปรียบ  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�เสหิ ด้วยน�้ามันเป็นเครื่องหยอด 
ซึ่งเพลา ผ้าเป็นเครื่องปิดซึ่งแผล และเนื้อแห่งบุตร ท.  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมา ชื่อว่าอกฺข-
ภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมา. (ความเปรียบด้วยน�้ามันเป็นเครื่องหยอดซึ่งเพลา ผ้าเป็นเครื่องปิดซึ่งแผล 
และเนื้อแห่งบุตร)
 ๖.  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมาย  วโส  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมาวโส. 
(อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมา + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วโส อ.สามารถ  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมาย แห่งความเปรียบด้วยน�้ามันเป็น
เครื่องหยอดซึ่งเพลา ผ้าเป็นเครื่องปิดซึ่งแผล และเนื้อแห่งบุตร  อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมาวโส 
ชื่อว่าอกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตม�สุปมาวส. (สามารถแห่งความเปรียบด้วยน�้ามันเป็นเครื่องหยอดเพลา 
ผ้าเป็นเครื่องปิดแผล และเนื้อบุตร) 

วนสณฺโฑ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ)
 สณฺโฑ อ.ชัฏ  วนสฺส แห่งป่า  วนสณฺโฑ ชื่อว่าวนสณฺฑ. (ชัฏแห่งป่า)

อชฺฌตฺติกกมฺมฏฺ€านํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อชฺฌตฺเต  ปวตฺตตีติ  อชฺฌตฺติก�,  กมฺมฏฺ€าน�. (อชฺฌตฺต + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิ- 
อเนกัตถตัทธิต
  (ย�  กมฺมฏฺ€าน�) อ.กรรมฐานใด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  อชฺฌตฺเต ในภายใน  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (ต�  กมฺมฏฺ€าน�) อ.กรรมฐานนั้น  อชฺฌตฺติก� ชื่อว่าอชฺฌตฺติก (เป็นไปในภายใน), ได้แก่กรรมฐาน.
 ๒. อชฺฌตฺติกญฺจ  ต�  กมฺมฏฺ€านญฺจาติ  อชฺฌตฺติกกมฺมฏฺ€าน�. (อชฺฌตฺติก + กมฺมฏฺ€าน)  
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อชฺฌตฺติก�  จ อ.อันเป็นไปในภายในด้วย  ต� อ.อันเป็นไปในภายในนั้น  กมฺมฏฺ€าน�  จ เป็น
กรรมฐานด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อชฺฌตฺติกกมฺมฏฺ€าน� ชื่อว่าอชฺฌตฺติกกมฺมฏฺ€าน. (กรรมฐานอันเป็นไปใน
ภายใน)
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หตฺถคตานิ,  ผลานิ

 หตฺเถสุ  คตานิ  หตฺถคตานิ,  ผลานิ. (หตฺถ + คต) สัตตมีตัปปุริสสมาส
 (ผลานิ) อ.ผล ท.  คตานิ อ.อันไปแล้ว  หตฺเถสุ ในมือ ท. หตฺถคตานิ ชื่อว่าหตฺถคต (อันไปใน
มือ, อยู่ในมือ), ได้แก่ผลทั้งหลาย. 

ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน 
มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ทิฏฺโ€  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  ทิฏฺ€ธมฺโม. (ทิฏฺ€ + ธมฺม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ทิฏฺโ€  จ อ.อันสัตว์เห็นแล้วด้วย  โส อ.อันสัตว์เห็นแล้วนั้น  ธมฺโม  จ เป็นธรรมด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  ทิฏฺ€ธมฺโม ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม. (ธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว, ปัจจุบันชาติ, ชาตินี้)
 ๒. วิหรนฺติ  เอเตนาติ  วิหาโร. (วิปุพฺพ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + ณปัจจัย) กัตตุรูป, กรณ- 
สาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  วิหรนฺติ ย่อมอยู่  เอเตน  (ธมฺเมน) ด้วยธรรมนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอโส  
ธมฺโม) อ.ธรรมนี้  วิหาโร ชื่อว่าวิหาร. (ธรรมเป็นเครื่องอยู่)
 ๓. สุข�  วิหาโร  สุขวิหาโร. (สุข + วิหาร) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  วิหาโร อ.ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่  สุข� เป็นสุข  สุขวิหาโร ชื่อว่าสุขวิหาร. (ธรรมเป็นเครื่องอยู่
เป็นสุข)
 ๔. ทิฏฺ€ธมฺเม  สุขวิหาโร  ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร. (ทิฏฺ€ธมฺม + สุขวิหาร) สัตตมีตัปปุริสสมาส
  สุขวิหาโร อ.ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข  ทิฏฺ€ธมฺเม ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว  ทิฏฺ€ธมฺม-
สุขวิหาโร ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาร. (ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม)

มธุกรณสริกฺขตา

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มธุสฺส  กรณ�  มธุกรณ�. (มธุ + กรณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  กรณ� อ.การกระท�า  มธุสฺส ซึ่งน�้าหวาน  มธุกรณ� ชื่อว่ามธุกรณ. (การท�าน�้าหวาน)
 ๒. มธุกรเณน  สริกฺโข  มธุกรณสริกฺโข,  อเสขมุนิ. (มธุกรณ + สริกฺข) ตติยาตัปปุริสสมาส
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  (อเสขมุนิ) อ.พระอเสขมุนี  สริกฺโข ผู้อันบัณฑิตพึงเห็นเสมอ  มธุกรเณน ด้วยการกระท�าซึ่ง
น�้าหวาน  มธุกรณสริกฺโข ชื่อว่ามธุกรณสริกฺข (ผู้อันบัณฑิตพึงเห็นเสมอด้วยการท�าน�้าหวาน)
 ๓. มธุกรณสริกฺขสฺส  ภาโว  มธุกรณสริกฺขตา. (มธุกรณสริกฺข + ตาปัจจัย) ภาวตัทธิต
  ภาโว อ.ความเป็น  มธุกรณสริกฺขสฺส  (อเสขมุนิสฺส) แห่งพระอเสขมุนี ผู้อันบัณฑิตพึงเห็น
เสมอด้วยการกระท�าซึ่งน�้าหวาน  มธุกรณสริกฺขตา ชื่อว่ามธุกรณสริกฺขตา. (ความที่พระอเสขมุนี ผู้อัน
บัณฑิตพึงเห็นเสมอด้วยการท�าน�้าหวาน)

เทสนาวสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนาย  อวสาน�  เทสนาวสาน�. (เทสนา + อวสาน)
 อวสาน� อ.เป็นที่สิ้นสุดลง  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาวสาน� ชื่อว่าเทสนาวสาน. (เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โสตาปตฺติผล�  อาทิ  เยสนฺติ  โสตาปตฺติผลาทีนิ,  อริยผลานิ. (โสตาปตฺติผล + อาทิ)
 โสตาปตฺติผล� อ.โสดาปัตติผล  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อริยผลาน�) แห่งอริยผล ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  อริยผลานิ) อ.อริยผล ท. เหล่านั้น  โสตาปตฺติผลาทีนิ ชื่อว่าโสตาปตฺติ
ผลาทิ, ได้แก่อริยผลทั้งหลาย. (มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

กมฺมผลสมฺพนฺโธ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. กมฺมญฺจ  กมฺมสฺส  ผลญฺจ  กมฺมผล�. (กมฺม + ผล) สมาหารทวันทสมาส
  กมฺม�  จ อ.กรรมด้วย  ผล� อ.ผล  กมฺมสฺส แห่งกรรม  จ ด้วย  กมฺมผล� ชื่อว่ากมฺมผล. 
(กรรมและผลของกรรม)
 ๒. กมฺมผลสฺส  สมฺพนฺโธ  กมฺมผลสมฺพนฺโธ. (กมฺมผล + สมฺพนฺธ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สมฺพนฺโธ อ.ความเกี่ยวเนื่องกัน  กมฺมผลสฺส แห่งกรรมและผลของกรรม  กมฺมผลสมฺพนฺโธ 
ชื่อว่ากมฺมผลสมฺพนฺธ. (ความเกี่ยวเนื่องกันของกรรมและผลของกรรม) 
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วิสมจกฺขุกา,  ชนา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน 
มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. วิคโต  สโม  เยหีติ  วิสมานิ,  จกฺขูนิ. (วิ + สม) ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  สโม อ.ความเสมอ  วิคโต ไปปราศแล้ว  เยหิ  (จกฺขูหิ) จากนัยน์ตา ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  จกฺขูนิ) อ.นัยน์ตา ท. เหล่านั้น  วิสมานิ ชื่อว่าวิสม (มีความเสมอไป
ปราศแล้ว, ปราศจากความเสมอ), ได้แก่นัยน์ตาทั้งหลาย.
 ๒. วิสมานิ  จกฺขูนิ  เยสนฺติ  วิสมจกฺขุกา,  ชนา. (วิสม + จกฺขุ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
  จกฺขูนิ อ.นัยน์ตา ท.  วิสมานิ มีความเสมอไปปราศแล้ว  เยส�  (ชนาน�) ของชน ท. เหล่า
ใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  วิสมจกฺขุกา ชื่อว่าวิสมจกฺขุก (ผู้มี
นัยน์ตามีความเสมอไปปราศแล้ว), ได้แก่ชนทั้งหลาย.   



 



๖. ปาฏกิาชวีกวตฺถุ ฯ  [๓๘]

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

ปาฏิิกาชีีวกวตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งอาชีวกช่�อว่าปาฏิกะ  (มยา) อันข้้าพเจ้า 

(พรื่ะพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จะกล่่าว ฯ

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาข้ยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิิห่ิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๖. เร่ื่�องอาชีวกช่�อว่าปาฏิกะ

๑. “น  ปเรสํ  วิโลมานีติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิห่รื่นฺโต  ปาฏิกํ  นาม   

อาชีวกํ  อารื่พฺภิ  กเถสิ  ฯ

 สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิห่รื่นฺโต  ปาฏิกํ  นาม  อาชีวกํ  อารื่พฺภิ  “น  ปเรสํ  วิโลมานีติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  

กเถสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิหรนฺโตฺ เม่�อปรื่ะทับ  สาวตฺฺถุิยํ ในเม่องสาวัตถี  อารพฺภ ทรื่ง

ปรื่ารื่ภิ  อาชีีวกํ ซึ�งอาชีวก  ปาฏิิกํ  นาม ช่�อว่าปาฏิกะ  กเถุสิ ตรื่ัสแล่้ว  อิมํ  ธมฺม- 

เทสนํ ซึ�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้  “น  ปเรสํ  วิโลมานีตฺิ ว่า “น  ปเรื่สํ  วิโล่มานิ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ 

 พรื่ะศาสดาเม่�อปรื่ะทับอย่่ ในเม่องสาวัตถี ทรื่งปรื่ารื่ภิอาชีวกช่�อว่าปาฏิกะ ตรื่ัสพรื่ะ

ธรื่รื่มเทศนานี้ว่า “น  ปเรสํ  วิโลมานิ” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “น  ปเรื่สํ  วิโล่มานิ” สรื่่ปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  สาวตฺถิยํ วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโตๆ อัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺถา  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้้ากับ ปาฏิกํๆ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อวุตตกัมมะใน อารื่พฺภิๆ สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน กเถสิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  กิรื่  เอกา  คห่ปตานี  ปุตฺตฏฺ�าเน  �เปตฺวา  ปาฏิกํ  นาม  อาชีวกํ   

ปฏิชคฺคติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  คหปตฺานี อ.นางคห่ปตานี  เอกา คนห่นึ�ง  สาวตฺฺถุิยํ ในเม่องสาวัตถี   

ปฏิิชีคฺคตฺิ ย่อมปฏิบัติ  อาชีีวกํ ซึ�งอาชีวก  ปาฏิิกํ  นาม ช่�อว่าปาฏิกะ  ฅเปตฺฺวา  

ตั้งไว้  ปุตฺฺตฺฏิฺฅาเน ในฐานะเพียงดังบุตรื่ ฯ

 เล่่ามาว่า นางคห่ปตานีคนห่นึ�ง ในเม่องสาวัตถี ย่อมปฏิบัติอาชีวกช่�อว่าปาฏิกะ ตั้งไว้

ในฐานะดุจบุตรื่

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอกา วิเสสนะข้อง คห่ปตานีๆ สุทธกัตตาใน ปฏิชคฺคติๆ 

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ วิสยาธารื่ะใน คห่ปตานี  ปุตฺตฏฺฅาเน วิสยาธารื่ะ 

ใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏิชคฺคติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้้ากับ ปาฏิกํๆ  

วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคติ ฯ

 ................................................................................................................................

๓. ตสฺสานนฺตรื่ฆเรื่สุ  มนุสฺสา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  “อโห่  อจฺฉรื่ิยา  

พุทฺธานํ  ธมฺมเทสนาติ  นานปฺปกาเรื่ห่ิ  พุทฺธคุเณ  วณฺเณนฺติ ฯ

 ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  อนนฺตรื่ฆเรื่สุ  มนุสฺสา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  “อโห่  อจฺฉรื่ิยา  

พุทฺธานํ  ธมฺมเทสนาติ  นานปฺปกาเรื่ห่ิ  พุทฺธคุเณ  วณฺเณนฺติ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อนนฺตฺรฆเรสุ ในเรื่่อนอันไม่มีรื่ะห่ว่าง ท.  ตฺสฺสา  (อิตฺฺถุิยา) 

ข้องห่ญิงนั้น  สุตฺฺวา ฟังแล่้ว  ธมฺมเทสนํ ซึ�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนา  สตฺฺถุุ ข้องพรื่ะศาสดา  

อาคนฺตฺฺวา มาแล่้ว  วณฺเณนฺตฺิ ย่อมสรื่รื่เสรื่ิญ  พุทฺธคุเณ ซึ�งคุณข้องพรื่ะพุทธเจ้า ท.  

นานปฺปกาเรหิ โดยปรื่ะการื่ต่างๆ  อิตฺิ ว่า  “อโห โอ  ธมฺมเทสนา อ.พรื่ะธรื่รื่มเทศนา  

พุทฺธานํ ข้องพรื่ะพุทธเจ้า ท.  อจฺฺฉริยา น่าอัศจรื่รื่ย์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวกมนุษย์ในเรื่่อนติดกันทั้งห่ล่าย ข้องห่ญิงนั้น ฟังพรื่ะธรื่รื่มเทศนาข้องพรื่ะศาสดา 

มาแล่้ว ย่อมสรื่รื่เสรื่ิญคุณข้องพรื่ะพุทธเจ้าทั้งห่ล่าย โดยปรื่ะการื่ต่างๆ ว่า “โอ  

พรื่ะธรื่รื่มเทศนาข้องพรื่ะพุทธเจ้าทั้งห่ล่าย น่าอัศจรื่รื่ย์” 

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน วณฺเณนฺติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะข้อง อิตฺถิยาๆ  
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สามีสัมพันธะใน อนนฺตรื่ฆเรื่สุๆ วิสยาธารื่ะใน มนุสฺสา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน  

ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน วณฺเณนฺติ  “อโห่ อัจฉรื่ิยัตถะ  อจฺฉรื่ิยา วิเสสนะข้อง ธมฺมเทสนา  พุทฺธานํ สามี- 

สัมพันธะใน ธมฺมเทสนาๆ ล่ิงคัตถะ”  อิิติศัพท์ อาการื่ะใน วณฺเณนฺติ  นานปฺปกาเรื่ห่ิ 

ตติยาวิเสสนะใน วณฺเณนฺติ  พุทฺธคุเณ อวุตตกัมมะใน วณฺเณนฺติ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. สา  พุทฺธานํ  คุณกถํ  สุตฺวา  วิห่ารื่ํ  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตุกามา  ตมตฺถํ  อาชีวกสฺส   

กเถตฺวา  “คจฺฉิสฺสามห่ํ  พุทฺธสฺส  สนฺติกํ  อยฺยาติ  อาห่ ฯ

 สา  (อิตฺถี)  พุทฺธานํ  คุณกถํ  สุตฺวา  วิห่ารื่ํ  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตุกามา  (หุ่ตฺวา)  ตํ  อตฺถํ  อาชีวกสฺส  

กเถตฺวา  “คจฺฉิสฺสามิ  อห่ํ  พุทฺธสฺส  สนฺติกํ  อยฺยาติ  อาห่ ฯ

 สา  (อิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  สุตฺฺวา ฟังแล่้ว  คุณกถุํ ซึ�งวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าวซึ�งคุณ  พุทฺธานํ 

ข้องพรื่ะพุทธเจ้า ท.  วิหารํ  คนฺตฺฺวา  ธมฺมํ  โสตฺุกามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออัน ไป ส่่วิห่ารื่ 

แล่้วจึงฟัง ซึ�งธรื่รื่ม  (หุตฺฺวา) เป็นแล่้ว  กเถุตฺฺวา บอกแล่้ว  ตฺํ  อตฺฺถุํ ซึ�งความต้องการื่

นั้น  อาชีีวกสฺส แก่อาชีวก  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยฺย ข้้าแต่เจ้า  อหํ อ.ดิฉัน  

คจฺฺฉิสฺสามิ จักไป  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  พุทฺธสฺส ข้องพรื่ะพุทธเจ้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ห่ญิงนั้น ฟังเรื่่�องพรื่ะคุณข้องพรื่ะพุทธเจ้าทั้งห่ล่าย เป็นผ่้ปรื่ะสงค์จะไปวิห่ารื่ แล่้วจึง

ฟังธรื่รื่ม จึงบอกเน่้อความนั้นแก่อาชีวก กล่่าวว่า “ข้้าแต่เจ้า ดิฉันจักไปส่่สํานักข้อง

พรื่ะพุทธเจ้า”

 สา วิเสสนะข้อง อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ สามี- 

สัมพันธะใน คุณกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺวา  วิห่ารื่ํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โสตุกามา  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

โสตุกามาๆ วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเถตฺวา  ตํ วิเสสนะข้อง อตฺถํๆ 

อวุตตกัมมะใน กเถตฺวา  อาชีวกสฺส สัมปทานใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  

“อยฺย อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตตาใน คจฺฉิสฺสามิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธสฺส สามี-

สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕. โส  “มา  คจฺฉาห่ีติ  นิวาเรื่ตฺวา  ตํ  ปุนปฺปุนํ  ยาจมานมฺปิ  นิวาเรื่สิ  เอว ฯ

 โส  (อาชีวโก)  “(ตฺวํ)  มา  คจฺฉาห่ีติ  นิวาเรื่ตฺวา  ตํ  (อิตฺถึ)  ปุนปฺปุนํ  ยาจมานมฺปิ  นิวาเรื่สิ   

เอว ฯ

 โส  (อาชีีวโก) อ.อาชีวกนั้น  นิวาเรตฺฺวา ห่้ามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.เธอ  มา  คจฺฺฉาหิ 

จงอย่าไป”  อิตฺิ ดังนี้  นิวาเรสิ  เอว ห่้ามแล่้วนั�นเทียว  ตฺํ  (อิตฺฺถุึ) ซึ�งห่ญิงนั้น   

ยาจฺมานมฺปิ แม้ผ่้อ้อนวอนอย่่  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ ฯ

 อาชีวกนั้น ห่้ามว่า “เธอจงอย่าไปเล่ย” ห่้ามห่ญิงนั้นนั�นแห่ล่ะ แม้อ้อนวอนอย่่บ่อยๆ

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตตาใน นิวาเรื่สิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน คจฺฉาห่ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน คจฺฉาห่ิ”  อิติศัพท์  

อาการื่ะใน นิวาเรื่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวาเรื่สิ  ตํ วิเสสนะข้อง อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะ 

ใน นิวาเรื่สิ  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ยาจมานํ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ ยาจมานํๆ 

วิเสสนะข้อง อิตฺถึ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ นิวาเรื่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๖. สา  “อยํ  มม  วิห่ารื่ํ  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตํุ  น  เทติ,  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตตฺวา  อิเธว  ธมฺมํ  

สุณิสฺสามีติ  สายณฺห่สมเย  ปุตฺตํ  ปกฺโกสิตฺวา  “คจฺฉ,  สฺวาตนาย  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตห่ีติ  

เปเสสิ ฯ

 สา  (อิตฺถี)  “อยํ  (อาชีวโก)  มม  วิห่ารื่ํ  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตํุ  น  เทติ,  (อห่ํ)  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตตฺวา  

อิธ  เอว  (�าเน)  ธมฺมํ  สุณิสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  สายณฺห่สมเย  ปุตฺตํ  ปกฺโกสิตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  

(ตฺวํ)  สฺวาตนาย  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตห่ีติ  (วจเนน)  เปเสสิ ฯ

 สา  (อิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  (จฺินฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (อาชีีวโก) อ.อาชีวกนี้  น  

เทตฺิ ย่อมไม่ให่้  วิหารํ  คนฺตฺฺวา  ธมฺมํ  โสตฺุํ เพ่�ออัน ไป ส่่วิห่ารื่ แล่้วจึงฟัง ซึ�งธรื่รื่ม  

มม แก่เรื่า,  (อหํ) อ.เรื่า  นิมนฺเตฺตฺฺวา นิมนต์แล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  สุณิสฺสามิ 

จักฟัง  ธมฺมํ ซึ�งธรื่รื่ม  อิธ  เอว  (ฅาเน) ในที�นี้นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี้  ปกฺโกสิตฺฺวา เรื่ียก

แล่้ว  ปุตฺฺตฺํ ซึ�งบุตรื่  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที�สิ้นไปแห่่งวัน  เปเสสิ ส่งไปแล่้ว  

(วจฺเนน) ด้วยคํา  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.เธอ  คจฺฺฉ จงไป,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  นิมนฺเตฺหิ จงนิมนต์  

สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  สฺวาตฺนาย เพ่�อภิัตรื่บรื่ิโภิคอันจะมีในวันพรืุ่่งนี้”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ห่ญิงนั้น คิดว่า “อาชีวกนี้ ย่อมไม่ให่้เพ่�อจะไปส่่วิห่ารื่ แล่้วฟังธรื่รื่ม แก่เรื่า, เรื่านิมนต์

พรื่ะศาสดา แล่้วจักฟังธรื่รื่มในที�นี้นั�นแห่ล่ะ” แล่้วเรื่ียกบุตรื่ในเวล่าเย็น ส่งไปด้วยคําว่า 

“เธอจงไป, จงนิมนต์พรื่ะศาสดาเพ่�อภิัตรื่บรื่ิโภิคอันจะมีในวันพรืุ่่งนี้” 

 สา วิเสสนะข้อง อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะข้อง 

อาชีวโกๆ สุทธกัตตาใน เทติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน เทติ  วิห่ารื่ํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โสตุํ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน โสตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน เทติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทติ,  อห่ํ สุทธกัตตาใน สุณิสฺสามิๆ 

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารื่ํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

สุณิสฺสามิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิธๆ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน  

สุณิสฺสามิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่- 

กิรื่ิยาใน ปกฺโกสิตฺวา  สายณฺห่สมเย กาล่สัตตมีใน ปกฺโกสิตฺวา  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

ปกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาข้ยาตบทกัตตุ- 

วาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิมนฺเตห่ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  สฺวาตนาย สัมปทานใน  

นิมนฺเตห่ิ  สตฺถารื่ํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตห่ิ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน วจเนนๆ กรื่ณะใน  

เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. โส  คจฺฉนฺโต  ป�มตรื่ํ  อาชีวกสฺส  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ตํ  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ

 โส  (ปุตฺโต)  คจฺฉนฺโต  ป�มตรื่ํ  อาชีวกสฺส  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ตํ  (อาชีวกํ)  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ

 โส  (ปุตฺฺโตฺ) อ.บุตรื่นั้น  คจฺฺฉนฺโตฺ เม่�อไป  คนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  วสนฏิฺฅานํ ส่่ที�เป็นที�

อย่่  อาชีีวกสฺส ข้องอาชีวก  ปฅมตฺรํ ก่อนกว่า  วนฺทิตฺฺวา ไห่ว้แล่้ว  ตฺํ  (อาชีีวกํ) ซึ�ง

อาชีวกนั้น  นิสีทิ นั�งแล่้ว ฯ

 บุตรื่นั้น เม่�อไป ได้ไปส่่ที�อย่่ข้องอาชีวกก่อน ไห่ว้อาชีวกนั้น แล่้วก็นั�ง

 โส วิเสสนะข้อง ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  คจฺฉนฺโต  

อัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง ปุตฺโต  ปฅมตรื่ํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  อาชีวกสฺส สามีสัมพันธะ

ใน วสนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺวา  ตํ วิเสสนะ

ข้อง อาชีวกํๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิ ฯ
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๘. อถ  นํ  โส  “กห่ํ  คจฺฉสีติ  อาห่ ฯ  

 อถ  นํ  (ปุตฺตํ)  โส  (อาชีวโก)  “(ตฺวํ)  กห่ํ  (ฅาเน)  คจฺฉสีติ  อาห่ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  โส  (อาชีีวโก) อ.อาชีวกนั้น  อาห กล่่าวแล่้ว  นํ  (ปุตฺฺตฺํ) กะบุตรื่นั้น  อิตฺิ 

ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.เธอ  คจฺฺฉสิ จะไป  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น อาชีวกนั้น กล่่าวกะบุตรื่นั้นว่า “เธอจะไป ณ ที�ไห่น ?”

 อถ กาล่สัตตมี  โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะข้อง ปุตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน อาห่  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉสิๆ อาข้ยาตบท

กัตตุวาจก  กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน คจฺฉสิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๙. “มาตุ  วจเนน  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตตํุ  คจฺฉามีติ ฯ

 (โส  ปุตฺโต)  “(อห่ํ)  มาตุ  วจเนน  สตฺถารื่ํ  นิมนฺเตตํุ  คจฺฉามีติ  (อาห่) ฯ

 (โส  ปุตฺฺโตฺ) อ.บุตรื่นั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.กรื่ะผม  คจฺฺฉามิ จะไป  

นิมนฺเตฺตฺุํ เพ่�ออันนิมนต์  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  วจฺเนน ตามคํา  มาตฺุ ข้องมารื่ดา”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บุตรื่นั้น กล่่าวว่า “กรื่ะผมจะไปเพ่�อจะนิมนต์พรื่ะศาสดา ตามคําข้องมารื่ดา”

 โส วิเสสนะข้อง ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อห่ํ สุทธกัตตา 

ใน คจฺฉามิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มาตุ สามีสัมพันธะใน วจเนนๆ ตติยาวิเสสนะ

ใน คจฺฉามิ  สตฺถารื่ํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน คจฺฉามิ”  อิติศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐. “มา  ตสฺส  สนฺติกํ  คจฺฉาห่ีติ ฯ

 (อาชีวโก)  “(ตฺวํ)  มา  ตสฺส  (สตฺถุโน)  สนฺติกํ  คจฺฉาห่ีติ  (อาห่) ฯ

 (อาชีีวโก) อ.อาชีวก  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.เธอ  มา  คจฺฺฉาหิ จงอย่าไป  

สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ตฺสฺส  (สตฺฺถุุโน) ข้องพรื่ะศาสดานั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 อาชีวก กล่่าวว่า “เธอจงอย่าไปส่่สํานักข้องพรื่ะศาสดานั้นเล่ย”

 อาชีวโก สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉาห่ิๆ 

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน คจฺฉาห่ิ  ตสฺส วิเสสนะข้อง สตฺถุโนๆ  

สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉาห่ิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑. “อล่ํ  อยฺย,  คจฺฉิสฺสามห่นฺติ ฯ

 (โส  ปุตฺโต)  “อล่ํ  อยฺย,  คจฺฉิสฺสามิ  อห่นฺติ  (อาห่) ฯ

 (โส  ปุตฺฺโตฺ) อ.บุตรื่นั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยฺย ข้้าแต่เจ้า  อลํ อ.อย่าเล่ย,  

อหํ อ.กรื่ะผม  คจฺฺฉิสฺสามิ จักไป”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บุตรื่นั้น กล่่าวว่า “ข้้าแต่เจ้า อย่าเล่ย, กรื่ะผมจักไป”

 โส วิเสสนะข้อง ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาล่ปนะ  

อล่ํ ปฏิเสธล่ิงคัตถะ,  อห่ํ สุทธกัตตาใน คจฺฉิสฺสามิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. “เอตสฺส  กตสกฺการื่ํ  อุโภิปิ  ข้าทิสฺสาม,  มา  คจฺฉาติ ฯ

 (อาชีวโก)  “(มยํ  มาตรื่า)  เอตสฺส  (สตฺถุโน)  กตสกฺการื่ํ  อุโภิปิ  ข้าทิสฺสาม,  (ตฺวํ)  มา  คจฺฉาติ  

(อาห่) ฯ

 (อาชีีวโก) อ.อาชีวก  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.เรื่า ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง   

ขาทิสฺสาม จักเคี้ยวกิน  (มาตฺรา)  เอตฺสฺส  (สตฺฺถุุโน)  กตฺสกฺการํ ซึ�งสักการื่ะ อัน

มารื่ดา กรื่ะทําแล่้ว แก่พรื่ะศาสดานั�น,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  มา  คจฺฺฉ จงอย่าไป”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 อาชีวก กล่่าวว่า “พวกเรื่าแม้ทั้งสอง จักเคี้ยวกินสักการื่ะที�มารื่ดาทําแก่พรื่ะศาสดานั�น, 

เธอจงอย่าไปเล่ย”

 อาชีวโก สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ  

อุโภิๆ วิเสสนะข้อง มยํๆ สุทธกัตตาใน ข้าทิสฺสามๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มาตรื่า  
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อนภิิห่ิตกัตตาใน กต-  เอตสฺส วิเสสนะข้อง สตฺถุโนๆ สัมปทานใน กต-  กตสกฺการื่ํ  

อวุตตกัมมะใน ข้าทิสฺสาม,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ 

ปฏิเสธะใน คจฺฉ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓. “อล่ํ  อยฺย,  มาตา  เม  ตชฺเชสฺสตีติ ฯ

 (โส  ปุตฺโต)  “อล่ํ  อยฺย,  มาตา  เม  ตชฺเชสฺสตีติ  (อาห่) ฯ

 (โส  ปุตฺฺโตฺ) อ.บุตรื่นั้น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยฺย ข้้าแต่เจ้า  อลํ อ.อย่าเล่ย,  

มาตฺา อ.มารื่ดา  เม ข้องกรื่ะผม  ตฺชีฺเชีสฺสตฺิ จักคุกคาม”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บุตรื่นั้น กล่่าวว่า “ข้้าแต่เจ้า อย่าเล่ย, มารื่ดาข้องกรื่ะผม จักคุกคาม”

 โส วิเสสนะข้อง ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาล่ปนะ  

อล่ํ ปฏิเสธล่ิงคัตถะ,  มาตา สุทธกัตตาใน ตชฺเชสฺสติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  เม  

สามีสัมพันธะใน มาตา”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. “เตนห่ิ  คจฺฉ,  คนฺตฺวา  จ  ปน  นิมนฺเตตฺวา  ‘อมฺห่ากํ  เคห่ํ  อสุกฏฺ�าเน  วา  อสุกวีถิยํ  

วา  อสุกมคฺเคน  วา  คนฺตพฺพนฺติ  มา  อาจิกฺข้,  สนฺติเก  �ิโต  วิย  อ�ฺฺเ�ฺน  มคฺเคน  

คจฺฉนฺโต  วิย  ปล่ายิตฺวา  เอห่ีติ ฯ

 (อาชีวโก)  “เตนห่ิ  (ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  คนฺตฺวา  จ  ปน  นิมนฺเตตฺวา  ‘(ตุมฺเห่ห่ิ)  อมฺห่ากํ  เคห่ํ   

อสุกฏฺ�าเน  วา  อสุกวีถิยํ  วา  อสุกมคฺเคน  วา  คนฺตพฺพนฺติ  มา  อาจิกฺข้,  (ตฺวํ)  สนฺติเก   

�ิโต  วิย  อ�ฺฺเ�ฺน  มคฺเคน  คจฺฉนฺโต  วิย  ปล่ายิตฺวา  เอห่ีติ  (อาห่) ฯ

 (อาชีีวโก) อ.อาชีวก  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  

คจฺฺฉ จงไป,  จฺ  ปน ก็แล่  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  คนฺตฺฺวา ครื่ั้นไปแล่้ว  นิมนฺเตฺตฺฺวา นิมนต์แล่้ว  

มา  อาจฺิกฺข จงอย่าบอก  อิตฺิ ว่า  ‘(ตฺุมฺเหหิ) อันพรื่ะองค์  คนฺตฺพฺพํ พึงเสด็จไป  เคหํ 

ส่่เรื่่อน  อมฺหากํ ข้องข้้าพรื่ะองค์ ท.  อสุกฏิฺฅาเน  วา ในที�โน้นห่รื่่อ  อสุกวีถุิยํ  วา 

ห่รื่่อว่าในถนนโน้น  อสุกมคฺเคน  วา ห่รื่่อว่าโดยห่นทางโน้น’  อิตฺิ ดังนี้,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  

ฅิโตฺ  วิย รื่าวกะว่าย่นแล่้ว  สนฺตฺิเก ในสํานัก  คจฺฺฉนฺโตฺ  วิย รื่าวกะว่าไปอย่่  มคฺเคน 

โดยห่นทาง  อญฺเฃน อ่�น  ปลายิตฺฺวา ห่นีไปแล่้ว  เอหิ จงมา”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ



๖.เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าปาฏิิกะวรรค] 447

 อาชีวก  กล่่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น เธอจงไป, ก็แล่ เธอครื่ั้นไปแล่้ว นิมนต์แล่้ว จงอย่าบอก

ว่า ‘อันพรื่ะองค์ พึงเสด็จไปส่่เรื่่อนข้องพวกข้้าพรื่ะองค์ ในทางโน้นห่รื่่อในถนนโน้น 

ห่รื่่อโดยห่นทางโน้น’ ดังนี้, เธอ ดุจย่นอย่่ในสํานัก  ดุจไปอย่่โดยห่นทางอ่�น ห่นีไปแล่้ว 

จงมา”

 อาชีวโก สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “เตนห่ิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน คจฺฉๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก,  จ  ปน นิปาตสม่ห่ะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

อาจิกฺข้ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ล่ักข้ณัตถะ  นิมนฺเตตฺวา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาจิกฺข้  ‘ตุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตกัตตาใน คนฺตพฺพํๆ กิตบทภิาววาจก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะ

ใน เคห่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตพฺพํ  อสุกฏฺฅาเน ก็ดี  อสุกวีถิยํ ก็ดี วิสยาธารื่ะใน 

คนฺตพฺพํ  อสุกมคฺเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตพฺพํ  วา สามศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้้ากับ 

อสุกฏฺฅาเน  อสุกวีถิยํ แล่ะ อสุกมคฺเคน’  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาจิกฺข้  มาศพท์ ปฏิเสธะ 

ใน อาจิกฺข้,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอห่ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  สนฺติเก วิสยาธารื่ะใน  

ฅิโตๆ อุปมาวิเสสนะข้อง ตฺวํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้้ากับ สนฺติเก  ฅิโต,  อ�ฺฺเฃน  

วิเสสนะข้อง มคฺเคนๆ ตติยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺโตๆ อุปมาอัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง ตฺวํ   

วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้้ากับ อ�ฺฺเฃน  มคฺเคน  คจฺฉนฺโต,  ปล่ายิตฺวา ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน เอห่ิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. โส  อาชีวกสฺส  กถํ  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  อาชีวเกน  วุตฺต- 

นิยาเมเนว  สพฺพํ  กตฺวา  ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “กินฺเต  กตนฺติ  ปุฏฺโ�  “สพฺพํ  กตํ   

อยฺยาติ  อาห่ ฯ

 โส  (ปุตฺโต)  อาชีวกสฺส  กถํ  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  อาชีวเกน  วุตฺตนิยาเมน  เอว   

สพฺพํ  (กิจฺจํ)  กตฺวา  ตสฺส  (อาชีวกสฺส)  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  (อาชีวเกน)  “กึ  (กมฺมํ)  เต  กตนฺติ   

ปุฏฺโ�  “สพฺพํ  (กมฺมํ  มยา)  กตํ  อยฺยาติ  อาห่ ฯ

 โส  (ปุตฺฺโตฺ) อ.บุตรื่นั้น  สุตฺฺวา ฟังแล่้ว  กถุํ ซึ�งวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าว  อาชีีวกสฺส ข้อง

อาชีวก  คนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  สตฺฺถุุ ข้องพรื่ะศาสดา  นิมนฺเตฺตฺฺวา นิมนต์

แล่้ว  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  สพฺพํ  (กิจฺฺจฺํ) ซึ�งกิจ ทั้งปวง  อาชีีวเกน  วุตฺฺตฺนิยาเมน  เอว 

ตามทํานองแห่่งคํา อันอาชีวก กล่่าวแล่้วนั�นเทียว  คนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  
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ตฺสฺส  (อาชีีวกสฺส) ข้องอาชีวกนั้น  (อาชีีวเกน)  ปุฏิฺโฅ ผ่้ อันอาชีวก ถามแล่้ว  อิตฺิ 

ว่า  “กึ  (กมฺมํ) อ.กรื่รื่มอะไรื่  เตฺ อันเธอ  กตฺํ กรื่ะทําแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้  อาห กล่่าวแล่้ว  

อิตฺิ ว่า  “อยฺย ข้้าแต่เจ้า  สพฺพํ  (กมฺมํ) อ.กรื่รื่ม ทั้งปวง  (มยา) อันกรื่ะผม  กตฺํ กรื่ะทํา

แล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บุตรื่นั้น ฟังถ้อยคําข้องอาชีวก ไปส่่สํานักข้องพรื่ะศาสดา นิมนต์แล่้ว ทํากิจทุกอย่าง

ตามที�อาชีวกกล่่าวแล่้วนั�นแห่ล่ะ ไปส่่สํานักข้องอาชีวกนั้น ถ่กอาชีวกถามว่า “กรื่รื่ม

อะไรื่ เธอทําแล่้ว” จึงกล่่าวว่า “ข้้าแต่เจ้า กรื่รื่มทุกอย่าง กรื่ะผมทําแล่้ว”

 โส วิเสสนะข้อง ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  อาชีวกสฺส  

สามีสัมพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิิรื่ิยาใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามี-

สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกากิิรื่ิยาใน นิมนฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺวา  อาชีวเกน อนภิิห่ิตกัตตาใน วุตฺต-  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้า

กับ วุตฺตนิยาเมนๆ ตติยาวิเสสนะใน กตฺวา  สพฺพํ วิเสสนะข้อง กิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺวา  ตสฺส วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุฏฺโฅ  อาชีวเกน อนภิิห่ิต- 

กัตตาใน ปุฏฺโฅ  “กึ วิเสสนะข้อง กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต  

อนภิิห่ิตกัตตาใน กตํ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน ปุฏฺโฅๆ วิเสสนะข้อง ปุตฺโต  “อยฺย อาล่ปนะ  

สพฺพํ วิเสสนะข้อง กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิิห่ิตกัตตาใน 

กตํ”  อิติศัพท์ อาการื่ะในอาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖. “ภิทฺทกนฺเต  กตํ,  ตสฺส  กตสกฺการื่ํ  อุโภิปิ  ข้าทิสฺสามาติ  วตฺวา  ปุนทิวเส  อาชีวโก  

ปาโตว  ตํ  เคห่ํ  อคมาสิ ฯ  

 “ภิทฺทกํ  (กมฺมํ)  เต  กตํ,  (มยํ  ตว  มาตรื่า)  ตสฺส  (สตฺถุโน)  กตสกฺการื่ํ  อุโภิปิ  ข้าทิสฺสามาติ  

วตฺวา  ปุนทิวเส  อาชีวโก  ปาโต ว  ตํ  เคห่ํ  อคมาสิ ฯ

 อาชีีวโก อ.อาชีวก  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(กมฺมํ) อ.กรื่รื่ม  ภทฺทกํ อันเจรื่ิญ  เตฺ 

อันเธอ  กตฺํ กรื่ะทําแล่้ว,  (มยํ) อ.เรื่า ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  ขาทิสฺสาม จักเคี้ยวกิน  

(ตฺว  มาตฺรา)  กตฺสกฺการํ ซึ�งสักการื่ะ อันมารื่ดา ข้องเจ้า กรื่ะทําแล่้ว  ตฺสฺส  (สตฺฺถุุโน) 
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เพ่�อพรื่ะศาสดานั้น”  อิตฺิ ดังนี้  อคมาสิ ได้ไปแล่้ว  ตฺํ  เคหํ ส่่เรื่่อนนั้น  ปาโตฺว ในเวล่า

เช้าเทียว  ปุนทิวเส ในวันรืุ่่งข้ึ้น ฯ

 อาชีวก กล่่าวว่า “กรื่รื่มอันเจรื่ิญ เธอทําแล่้ว, พวกเรื่าแม้ทั้งสอง จักเคี้ยวกินสักการื่ะที�

มารื่ดาข้องเจ้าทําไว้เพ่�อพรื่ะศาสดานั้น” ดังนี้ ในวันรืุ่่งข้ึ้น ก็ได้ไปส่่เรื่่อนนั้น แต่เช้าตรื่่่ 

     อาชีวโก สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “ภิทฺทกํ วิเสสนะข้อง กมฺมํๆ 

วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิิห่ิตกัตตาใน กตํ,  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะ

เข้้ากับ อุโภิๆ วิเสสนะข้อง มยํๆ สุทธกัตตาใน ข้าทิสฺสามๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ตว 

สามีสัมพันธะใน มาตรื่าๆ อนภิิห่ิตกัตตาใน กต-  ตสฺส วิเสสนะข้อง สตฺถุโนๆ สัมปทาน

ใน กต-  กตสกฺการื่ํ อวุตตกัมมะใน ข้าทิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน อคมาสิ  ปุนทิวเส กาล่สัตตมีใน อคมาสิ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตๆ 

กาล่สัตตมีใน อคมาสิ  ตํ วิเสสนะข้อง เคห่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗. ตํ  คเห่ตฺวา  ปจฺฉาคพฺเภิ  นิสีทาเปสุํ ฯ

 (เต  ชนา)  ตํ  (อาชีวกํ)  คเห่ตฺวา  (ตํ  อาชีวกํ)  ปจฺฉาคพฺเภิ  นิสีทาเปสุํ ฯ

 (เตฺ  ชีนา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น  คเหตฺฺวา พาเอาแล่้ว ตฺํ  (อาชีีวกํ) ซึ�งอาชีวกนั้น  (ตฺํ   

อาชีีวกํ) ยังอาชีวกนั้น  นิสีทาเปสุํ ให่้นั�งแล่้ว  ปจฺฺฉาคพฺเภ ในภิายห่ล่ังแห่่งห่้อง ฯ

 พวกชนเห่ล่่านั้น พาเอาอาชีวกนั้นไป แล่้วให่้นั�งข้้างห่ล่ังห่้อง

 เต วิเสสนะข้อง ชนาๆ เห่ตุกัตตาใน นิสีทาเปสุํๆ อาข้ยาตบทเห่ตุกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ 

ข้อง  อาชีวกํๆ อวุตตกัมมะใน คเห่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทาเปสุํ  ตํ วิเสสนะข้อง 

อาชีวกํๆ การื่ิตกัมมะใน นิสีทาเปสุํ  ปจฺฉาคพฺเภิ วิสยาธารื่ะใน นิสีทาเปสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘. ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา  ตํ  เคห่ํ  อลฺ่ล่โคมเยน  อุปล่ิมฺปิตฺวา  ล่าชป�ฺฺจมานิ  ปุปฺผานิ   

วิกฺกิรื่ิตฺวา  สตฺถุ  นิสีทนตฺถาย  มห่ารื่ห่ํ  อาสนํ  ป�ฺฺ�ฺาเปสุํ ฯ

 ปฏิิวิสฺสกมนุสฺสา อ.มนุษย์ผ่้คุ้นเคยกัน ท.  อุปลิมฺปิตฺฺวา ฉาบทาแล่้ว  ตฺํ  เคหํ ซึ�ง

เรื่่อนนั้น  อลฺลโคมเยน ด้วยโคมัยสด  วิกฺกิริตฺฺวา โปรื่ยแล่้ว  ปุปฺผานิ ซึ�งดอกไม้ ท.   
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ลาชีปญฺจฺมานิ อันมีข้้าวตอกเป็นที�ห่้า  ปญฺฃาเปสุํ ป่ล่าดแล่้ว  อาสนํ ซึ�งอาสนะ   

มหารหํ อันสมควรื่แก่ค่ามาก  นิสีทนตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ปรื่ะทับนั�ง  สตฺฺถุุ 

ข้องพรื่ะศาสดา ฯ

 พวกมนุษย์ผ่้คุ้นเคยกัน ฉาบทาเรื่่อนนั้น ด้วยโคมัยสด โปรื่ดดอกไม้ทั้งห่ล่าย มีข้้าว

ตอกเป็นที� ๕ ป่ล่าดอาสนะอันควรื่แก่ค่ามาก เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ปรื่ะทับนั�งข้องพรื่ะ

ศาสดา

 ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา สุทธกัตตาใน ป�ฺฺฃาเปสุํๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะข้อง 

เคห่ํๆ อวุตตกัมมะใน อุปล่ิมฺปิตฺวา  อลฺ่ล่โคมเยน กรื่ณะใน อุปล่ิมฺปิตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน วิกฺกิรื่ิตฺวา  ล่าชป�ฺฺจมานิ วิเสสนะข้อง ปุปฺผานิๆ อวุตตกัมมะใน วิกฺกิรื่ิตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ป�ฺฺฃาเปสุํ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน นิสีทนตฺถายๆ สัมปทานใน 

ป�ฺฺฃาเปสุํ  มห่ารื่ห่ํ วิเสสนะข้อง อาสนํๆ อวุตตกัมมะใน ป�ฺฺฃาเปสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙. พุทฺเธห่ิ  สทฺธึ  อปรื่ิจิตมนุสฺสา  ห่ิ  อาสนป�ฺฺ�ฺตฺตึ  น  ชานนฺติ ฯ

 หิ จรื่ิงอย่่  อปริจฺิตฺมนุสฺสา อ.มนุษย์ผ่้ไม่คุ้นเคย ท.  สทฺธึ กับ  พุทฺเธหิ ด้วยพรื่ะพุทธเจ้า 

ท.  น  ชีานนฺตฺิ ย่อมไม่รื่่้  อาสนปญฺฃตฺฺตฺึ ซึ�งการื่ป่ล่าดซึ�งอาสนะ ฯ

 ความจรื่ิง พวกมนุษย์ผ่้ไม่คุ้นเคยกับด้วยพรื่ะพุทธเจ้าทั้งห่ล่าย ย่อมไม่รื่่้การื่ป่ล่าด

อาสนะ

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณโชตกะ  อปรื่ิจิตมนุสฺสา สุทธกัตตาใน ชานนฺติๆ อาข้ยาตบท

กัตตุวาจก  พุทฺเธห่ิ สห่ัตถตติยาเข้้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวายะใน อปรื่ิจิตมนุสฺสา   

อาสนป�ฺฺฃตฺตึ อวุตตกัมมะใน ชานนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานนฺติ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. พุทฺธาน�ฺฺจ  มคฺคเทสเกน  กิจฺจํ  นาม  นตฺถิ;  โพธิม่เล่  ทสสห่สฺสีโล่กธาตํุ  กมฺเปตฺวา  

สมฺโพธึ  ปตฺตทิวเสเยว  ห่ิ  เนสํ  “อยํ  มคฺโค  นิรื่ยํ  คจฺฉติ,  อยํ  ติรื่จฺฉานโยนึ,  อยํ  

เปตฺติวิสยํ,  อยํ  มนุสฺสโล่กํ,  อยํ  เทวโล่กํ,  อยํ  อมตมห่านิพฺพานนฺติ  สพฺเพ  มคฺคา  

อาวิภิ่ตา,  คามนิคมาทีนํ  มคฺเค  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ;  ตสฺมา  สตฺถา  ปาโต ว   

ปตฺตจีวรื่มาทาย  มห่าอุปาสิกาย  เคห่ทฺวารื่ํ  คโต ฯ
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 พุทฺธานํ  จ  มคฺคเทสเกน  (ปุคฺคเล่น)  กิจฺจํ  นาม  นตฺถิ;  โพธิม่เล่  ทสสห่สฺสีโล่กธาตํุ  กมฺเปตฺวา  

สมฺโพธึ  ปตฺตทิวเส  เอว  ห่ิ  เนสํ  (พุทฺธานํ)  “อยํ  มคฺโค  นิรื่ยํ  คจฺฉติ,  อยํ  (มคฺโค)  ติรื่จฺฉานโยนึ   

(คจฺฉติ),  อยํ  (มคฺโค)  เปตฺติวิสยํ  (คจฺฉติ),  อยํ  (มคฺโค)  มนุสฺสโล่กํ  (คจฺฉติ),  อยํ  (มคฺโค)   

เทวโล่กํ  (คจฺฉติ),  อยํ  (มคฺโค)  อมตมห่านิพฺพานํ  (คจฺฉติ)”  อิติ  สพฺเพ  มคฺคา  อาวิภิ่ตา,  (วจนํ   

ปุคฺคเล่น)  คามนิคมาทีนํ  (ปเทสานํ)  มคฺเค  วตฺตพฺพํ  เอว  นตฺถิ;  ตสฺมา  สตฺถา  ปาโต ว   

ปตฺตจีวรื่ํ  อาทาย  มห่าอุปาสิกาย  เคห่ทฺวารื่ํ  คโต ฯ

 จฺ ก็  กิจฺฺจฺํ  นาม ช่�อ อ.กิจ  (ปุคฺคเลน) ด้วยบุคคล่  มคฺคเทสเกน ผ่้แสดงซึ�งห่นทาง  

นตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  พุทฺธานํ แก่พรื่ะพุทธเจ้า ท.;  หิ จรื่ิงอย่่  มคฺคา อ.ห่นทาง ท.  สพฺเพ 

ทั้งปวง  อิตฺิ ค่อ  “อยํ  มคฺโค อ.ห่นทางนี้  คจฺฺฉตฺิ ย่อมไป  นิรยํ ส่่นรื่ก,  อยํ  (มคฺโค) 

อ.ห่นทางนี้  (คจฺฺฉตฺิ) ย่อมไป  ตฺิรจฺฺฉานโยนึ ส่่กําเนิดแห่่งสัตว์เดรื่ัจฉาน,  อยํ  (มคฺโค) 

อ.ห่นทางนี้  (คจฺฺฉตฺิ) ย่อมไป  เปตฺฺตฺิวิสยํ ส่่วิสัยแห่่งเปรื่ต,  อยํ  (มคฺโค) อ.ห่นทางนี้  

(คจฺฺฉตฺิ) ย่อมไป  มนุสฺสโลกํ ส่่มนุษยโล่ก,  อยํ  (มคฺโค) อ.ห่นทางนี้  (คจฺฺฉตฺิ) ย่อมไป  

เทวโลกํ ส่เทวโล่ก,  อยํ  (มคฺโค) อ.ห่นทางนี้  (คจฺฺฉตฺิ) ย่อมไป  อมตฺมหานิพฺพานํ  

ส่่อมตมห่านิพพาน”  อาวิภูตฺา แจ่มแจ้งแล่้ว  เนสํ  (พุทฺธานํ) แก่พรื่ะพุทธเจ้า ท. เห่ล่่า

นั้น  ทสสหสฺสีโลกธาตฺํุ  กมฺเปตฺฺวา  สมฺโพธึ  ปตฺฺตฺทิวเส  เอว ในวันเป็นที� ยังโล่กธาตุ

ห่ม่�นห่นึ�ง ให่้ห่วั�นไห่วแล่้ว บรื่รื่ลุ่แล่้ว ซึ�งสัมโพธิญาณนั�นเทียว  โพธิมูเล ที�โคนแห่่งต้น

โพธิ์,  (วจฺนํ) อ.คํา  (ปุคฺคเลน)  วตฺฺตฺพฺพํ  เอว เป็นคํา อันบุคคล่ พึงกล่่าว  มคฺเค ใน

ห่นทาง  (ปเทสานํ) แห่่งปรื่ะเทศ ท.  คามนิคมาทีนํ มีห่ม่่บ้านแล่ะนิคมเป็นต้นนั�น

เทียว  นตฺฺถุิ ย่อมไม่มี;  ตฺสฺมา เพรื่าะเห่ตุนั้น  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อาทาย ทรื่ง

ถ่อเอาแล่้ว  ปตฺฺตฺจฺีวรํ ซึ�งบาตรื่แล่ะจีวรื่  ปาโตฺว ในเวล่าเช้าเทียว  คโตฺ เสด็จไปแล่้ว  

เคหทฺวารํ ส่่ปรื่ะต่แห่่งเรื่่อน  มหาอุปาสิกาย ข้องมห่าอุบาสิกา ฯ

 ก็ ช่�อว่ากิจที�บุคคล่ผ่้แสดงห่นทาง ย่อมไม่มีแก่พรื่ะพุทธเจ้าทั้งห่ล่าย, ที�จรื่ิง ห่นทาง

ทั้งห่มด ค่อ “นี้เป็นทางไปส่่นรื่ก, นี้เป็นทางไปส่่กําเนิดสัตว์เดรื่ัจฉาน นี้เป็นทางไปส่่

เปรื่ตวิสัย, นี้เป็นทางไปส่่มนุษยโล่ก, นี้เป็นทางไปส่่เทวโล่ก, นี้เป็นทางไปส่่อมตมห่า-

นิพพาน” แจ่มแจ้งแก่พรื่ะพุทธเจ้าเห่ล่่านั้น ในวันเป็นที�ทําให่้ห่ม่�นโล่กธาตุห่วั�นไห่ว 

แล่้วบรื่รื่ลุ่สัมโพธิญาณ ที�โคนต้นโพธิ์, คําที�บุคคล่พึงกล่่าวในห่นทางแห่่งที�ทั้งห่ล่ายมี

ห่ม่่บ้านแล่ะนิคมเป็นต้นนั�นแห่ล่ะ ย่อมไม่มี, เพรื่าะฉะนั้น พรื่ะศาสดา ทรื่งถ่อเอาบาตรื่



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ452

แล่ะจีวรื่แต่เช้าตรื่่่ เสด็จไปส่่ปรื่ะต่เรื่่อนข้องมห่าอุบาสิกา

 จศัพท์ วากยารื่ัมภิโชตกะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้้ากับ กิจฺจํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิรื่ิยาบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ สัมปทานใน นตฺถิ  มคฺคเทสเกน วิเสสนะข้อง ปุคฺคเล่นๆ  

ตติยาวิเสสนะใน กิจฺจํ,  ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณโชตกะ  สพฺเพ วิเสสนะข้อง มคฺคาๆ สุทธ-

กัตตาใน อาวิภิ่ตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  โพธิม่เล่ วิสยาธารื่ะใน ปตฺต  ทสสห่สฺสีโล่ก-

ธาตุํ การื่ิตกัมมะใน กมฺเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺต-  สมฺโพธึ สัมปาปุุณียกัมมะใน 

ปตฺต-  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปตฺตทิวเสๆ กาล่สัตตมีใน อาวิภิ่ตา  เนสํ วิเสสนะ

ข้อง พุทฺธานํๆ สัมปทานใน อาวิภิ่ตา  “อยํ วิเสสนะข้อง มคฺโคๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ  

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นิรื่ยํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ,  อยํ วิเสสนะข้อง มคฺโคๆ 

สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ติรื่จฺฉานโยนึ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คจฺฉติ,  อยํ วิเสสนะข้อง มคฺโคๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก   

เปตฺติวิสยํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ,  อยํ วิเสสนะข้อง มคฺโคๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ  

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มนุสฺสโล่กํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ,  อยํ วิเสสนะข้อง  

มคฺโคๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  เทวโล่กํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คจฺฉติ,  อยํ วิเสสนะข้อง มคฺโคๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก   

อมตมห่านิพฺพานํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน สพฺเพ  มคฺคา,   

เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ วตฺตพฺพํๆ วิเสสนะข้อง วจนํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิรื่ิยาบทกัตตุวาจก  คามนิคมาทีนํ วิเสสนะข้อง ปเทสานํๆ สามีสัมพันธะใน มคฺเคๆ  

วิสยาธารื่ะใน วตฺตพฺพํ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน วตฺตพฺพํ,  ตสฺมา เห่ตวัตถะ  สตฺถา 

สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตๆ กาล่สัตตมี

ใน อาทาย  ปตฺตจีวรื่ํอวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คโต  มห่าอุปาสิกาย 

สามีสัมพันธะใน เคห่ทฺวารื่ํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คโต ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑. สา  เคห่า  นิกฺข้มิตฺวา  สตฺถารื่ํ  ป�ฺฺจปติฏฺ�ิเตน  วนฺทิตฺวา  อนฺโตฆเรื่  ปเวเสตฺวา   

อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ทกฺข้ิโณทกํ  ทตฺวา  ปณีเตน  ข้าทนีเยน  โภิชนีเยน  ปรื่ิวิสิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา)  เคห่า  นิกฺข้มิตฺวา  สตฺถารื่ํ  ป�ฺฺจปติฏฺ�ิเตน  วนฺทิตฺวา  (สตฺถารื่ํ)  อนฺโตฆเรื่   

ปเวเสตฺวา  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ทกฺข้ิโณทกํ  ทตฺวา  ปณีเตน  ข้าทนีเยน  โภิชนีเยน  ปรื่ิวิสิ ฯ
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 สา  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  นิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่้ว  เคหา จากเรื่่อน  วนฺทิตฺฺวา 

ถวายบังคมแล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ�งพรื่ะศาสดา  ปญฺจฺปตฺิฏิฺ�ิเตฺน ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ�งองค์

ห่้า  (สตฺฺถุารํ) ท่ล่ยังพรื่ะศาสดา  ปเวเสตฺฺวา ให่้เสด็จเข้้าไปแล่้ว  อนฺโตฺฆเร ในภิายใน

แห่่งเรื่่อน  นิสีทาเปตฺฺวา ให่้ปรื่ะทับนั�งแล่้ว  อาสเน บนอาสนะ  ทตฺฺวา ถวายแล่้ว  

ทกฺขิโณทกํ ซึ�งนํ้าเพ่��อทักษิณา  ปริวิสิ อังคาสแล่้ว  ขาทนีเยน ด้วยข้องอันบุคคล่ 

พึงเคี้ยว  โภชีนีเยน ด้วยข้องอันบุคคล่พึงบรื่ิโภิค  ปณีเตฺน อันปรื่ะณีต ฯ

 อุบาสิกานั้น ออกจากเรื่่อน ถวายบังคมพรื่ะศาสดาด้วยเบญจางคปรื่ะดิษฐ์ ท่ล่นิมนต์

ให่้พรื่ะศาสดาเสด็จเข้้าไปในภิายในเรื่่อน ท่ล่นิมนต์ให่้ปรื่ะทับนั�งบนอาสนะ ถวายนํ้า

ทักข้ิโณทก แล่้วจึงอังคาสด้วยข้องควรื่เคี้ยว ข้องควรื่ฉัน อันปรื่ะณีต

 สา วิเสสนะข้อง อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน ปรื่ิวิสิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  เคห่า  

อปาทานใน นิกฺข้มิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺวา  สตฺถารื่ํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวา   

ป�ฺฺจปติฏฺฅิเตน กรื่ณะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวเสตฺวา  สตฺถารื่ํ การื่ิต- 

กัมมะใน ปเวเสตฺวา  อนฺโตฆเรื่ วิสยาธารื่ะใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นิสีทาเปตฺวา  อาสเน อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺวา  

ทกฺข้ิโณทกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิสิ  ปณีเตน วิเสสนข้อง  

ข้าทนีเยน แล่ะ โภิชนีเยน  ข้าทนีเยน ก็ดี  โภิชนีเยน ก็ดี กรื่ณะใน ปรื่ิวิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. อุปาสิกา  กตภิตฺตกิจฺจสฺส  สตฺถุโน  อนุโมทนํ  กาเรื่ตุกามา  ปตฺตํ  คณฺห่ิ ฯ

 อุปาสิกา  กตภิตฺตกิจฺจสฺส  สตฺถุโน  อนุโมทนํ  กาเรื่ตุกามา  (หุ่ตฺวา)  ปตฺตํ  คณฺห่ิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  กตฺภตฺฺตฺกิจฺฺจฺสฺส  สตฺฺถุุโน  กาเรตฺุกามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออัน- 

ยังพรื่ะศาสดา ผ่้มีกิจด้วยภิัตรื่อันทรื่งกรื่ะทําแล่้ว -ให่้ทรื่งกรื่ะทํา  อนุโมทนํ ซึ�งการื่

อนุโมทนา  (หุตฺฺวา) เป็นแล่้ว  คณฺหิ รื่ับเอาแล่้ว  ปตฺฺตฺํ ซึ�งบาตรื่ ฯ

 อุบาสิกา เป็นผ่้ปรื่ะสงค์จะให่้พรื่ะศาสดาผ่้ทรื่งทําภิัตกิจแล่้ว ทําอนุโมทนา จึงรื่ับเอา

บาตรื่

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน คณฺห่ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  กตภิตฺตกิจฺจสฺส วิเสสนะข้อง 

สตฺถุโนๆ ฉัฏฐีการื่ิตกัมมะใน กาเรื่ตุ-  อนุโมทนํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรื่ตุกามาๆ วิกติ-
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กัตตาใน หุ่ตฺวาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คณฺห่ิ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน คณฺห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. สตฺถา  มธุรื่สฺสเรื่น  อนุโมทนธมฺมกถํ  อารื่ภิิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อารภิ ทรื่งปรื่ารื่ภิแล่้ว  อนุโมทนธมฺมกถุํ ซึ�งวาจาเป็นเครื่่�อง

กล่่าวซึ�งธรื่รื่มอันเป็นเครื่่�องบรื่รื่เทิงในภิายห่ล่ัง  มธุรสฺสเรน ด้วยพรื่ะสุรื่ะเสียงอัน

ไพเรื่าะ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งปรื่ารื่ภิอนุโมทนธรื่รื่มกถา ด้วยพรื่ะสุรื่ะเสียงอันไพเรื่าะ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อารื่ภิิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  มธุรื่สฺสเรื่น กรื่ณะใน อารื่ภิิ   

อนุโมทนธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน อารื่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔. อุปาสิกา  “สาธุ  สาธ่ติ  สาธุการื่ํ  ททมานา  ธมฺมํ  สุณิ ฯ  

 อุปาสิกา  “สาธุ  สาธ่ติ  สาธุการื่ํ  ททมานา  ธมฺมํ  สุณิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  ททมานา ให่้อย่่  สาธุการํ ซึ�งสาธุการื่  อิตฺิ ว่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ  

สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้  สุณิ ฟังแล่้ว  ธมฺมํ ซึ�งธรื่รื่ม ฯ

 อุบาสิกา ให่้สาธุการื่ว่า “สาธุ สาธุ” ฟังธรื่รื่ม

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน สุณิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สองบท ล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการื่ะใน ททมานา  สาธุการื่ํ อวุตตกัมมะใน ททมานาๆ อัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง อุปาสิกา  

ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕. อาชีวโก  ปจฺฉาคพฺเภิ  นิสินฺโนว  ตสฺสา  สาธุการื่ํ  ทตฺวา  ธมฺมํ  สุณนฺติยา  สทฺทํ   

สุตฺวา  สนฺธาเรื่ตํุ  นาสกฺข้ิ,  “น  อิทาเนว  สา  มยฺห่นฺติ  นิกฺข้มิตฺวา  “นฏฺ�าสิ   

กาฬกณฺณิ,  เอตสฺส  เอตํ  สกฺการื่ํ  กโรื่ห่ีติ  นานปฺปกาเรื่น  อุปาสิก�ฺฺจ  สตฺถารื่�ฺฺจ   

อกฺโกสนฺโต  ปล่ายิ ฯ

 อาชีวโก  ปจฺฉาคพฺเภิ  นิสินฺโนว  ตสฺสา  (อุปาสิกาย)  สาธุการื่ํ  ทตฺวา  ธมฺมํ  สุณนฺติยา  สทฺทํ   

สุตฺวา  สนฺธาเรื่ตํุ  น  อสกฺข้ิ,  “น  อิทานิ  เอว  สา  (อิตฺถี)  มยฺห่ํ  (โห่ติ)”  อิติ  (จินฺตเนน)   
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นิกฺข้มิตฺวา  “(ตฺวํ)  นฏฺ�า  อสิ  กาฬกณฺณิ,  (ตฺวํ)  เอตสฺส  (สมณสฺส)  เอตํ  สกฺการื่ํ  กโรื่ห่ีติ   

นานปฺปกาเรื่น  อุปาสิกํ  จ  สตฺถารื่ํ  จ  อกฺโกสนฺโต  ปล่ายิ ฯ

 อาชีีวโก อ.อาชีวก  นิสินฺโนว นั�งแล่้วเทียว  ปจฺฺฉาคพฺเภ ในภิายห่ล่ังแห่่งห่้อง  สุตฺฺวา 

ฟังแล่้ว  สทฺทํ ซึ�งเสียง  ตฺสฺสา  (อุปาสิกาย) ข้องอุบาสิกานั้น  สาธุการํ  ทตฺฺวา  ธมฺมํ  

สุณนฺตฺิยา ผ่้ให่้แล่้ว ซึ�งสาธุการื่ ฟังอย่่ ซึ�งธรื่รื่ม  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล่้ว  สนฺธาเรตฺุํ  

เพ่�ออันทรื่งไว้พรื่้อม,  นิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่้ว  (จฺินฺตฺเนน) ด้วยอันคิด  อิตฺิ ว่า   

“สา  (อิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  (โหตฺิ) ย่อมมี  มยฺหํ แก่เรื่า  อิทานิ  เอว ในกาล่นี้นั�นเทียว  

น ห่ามิได้”  อิตฺิ ดังนี้  อกฺโกสนฺโตฺ ด่าอย่่  อุปาสิกํ  จฺ ซึ�งอุบาสิกาด้วย  สตฺฺถุารํ  จฺ 

ซึ�งพรื่ะศาสดาด้วย  นานปฺปกาเรน โดยปรื่ะการื่ต่างๆ  อิตฺิ ว่า  “กาฬกณฺณิ ด่ก่อน 

นางกาฬกัณณี  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  นฏิฺฅา เป็นผ่้ฉิบห่ายแล่้ว  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺฺวํ) อ.เธอ   

กโรหิ จงกรื่ะทํา  เอตฺํ  สกฺการํ ซึ�งสักการื่ะนั�น  เอตฺสฺส  (สมณสฺส) แก่พรื่ะสมณะนั�น”  

อิตฺิ ดังนี้  ปลายิ ห่นีไปแล่้ว ฯ

 อาชีวก นั�งอย่่ข้้างห่ล่ังห่้องนั�นแห่ล่ะ ฟังเสียงข้องอุบาสิกานั้น ผ่้ให่้สาธุการื่ฟังธรื่รื่ม

อย่่ ไม่ได้อาจเพ่�อจะทรื่งไว้ จึงออกไป ด้วยอันคิดว่า “ห่ญิงนั้น ย่อมมีแก่เรื่าในบัดนี้นั�น

แห่ล่ะ ห่ามิได้” จึงด่าอุบาสิกานั้น แล่ะพรื่ะศาสดา โดยปรื่ะการื่ต่างๆ ว่า “นางกาฬกัณณี 

เธอเป็นผ่้ฉิบห่ายแล่้ว, เธอจงทําสักการื่ะนั�น แก่พรื่ะสมณะนั�น” ดังนี้แล่้ว ก็ห่นีไป

 อาชีวโก สุทธกัตตาใน อสกฺข้ิ แล่ะ ปล่ายิ  อสกฺข้ิ ก็ดี  ปล่ายิ ก็ดี อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  

ปจฺฉาคพฺเภิ วิสยาธารื่ะใน นิสินฺโน  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ นิสินฺโนๆ วิเสสนะข้อง 

อาชีวโก  ตสฺสา วิเสสนะข้อง อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน สทฺทํ  สาธุการื่ํ อวุตตกัมมะ 

ใน ทตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุณนฺติยา  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณนฺติยาๆ วิเสสนะ

ข้อง อุปาสิกาย  สทฺทํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อสกฺข้ิ  สนฺธาเรื่ตุํ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺข้ิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺข้ิ,  “สา วิเสสนะข้อง อิตฺถีๆ สุทธ-

กัตตาใน โห่ติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้า

กับ อิทานิๆ กาล่สัตตมีใน โห่ติ  มยฺห่ํ สัมปทานใน โห่ติ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน จินฺตเนนๆ 

กรื่ณะใน นิกฺข้มิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อกฺโกสนฺโต  “กาฬกณฺณิ อาล่ปนะ  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นฏฺฅา วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

กโรื่ห่ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  เอตสฺส วิเสสนะข้อง สมณสฺสๆ สัมปทานใน กโรื่ห่ิ   
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เอตํ วิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ อวุตตกัมมะใน กโรื่ห่ิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อกฺโกสนฺโต  

นานปฺปกาเรื่น ตติยาวิเสสนะใน อกฺโกสนฺโต  อุปาสิกํ ก็ดี  สตฺถารื่ํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน 

อสกฺโกนฺโต  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้้ากับ อุปาสิกํ แล่ะ สตฺถารื่ํ  อกฺโกสนฺโต 

อัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวโก ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. อุปาสิกา  ตสฺส  กถาย  ล่ชฺชิตา  อ�ฺฺ�ฺถตฺตํ  คตํ  จิตฺตํ  เทสนานุสาเรื่น  เปเสตํุ   

นาสกฺข้ิ ฯ

 อุปาสิกา  ตสฺส  (อาชีวกสฺส)  กถาย  ล่ชฺชิตา  อ�ฺฺ�ฺถตฺตํ  คตํ  จิตฺตํ  เทสนานุสาเรื่น  เปเสตํุ   

น  อสกฺข้ิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  ลชีฺชีิตฺา ล่ะอายแล่้ว  กถุาย เพรื่าะวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าว  ตฺสฺส  

(อาชีีวกสฺส) ข้องอาชีวกนั้น  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล่้ว  เปเสตฺุํ เพ่�ออันส่งไป  จฺิตฺฺตฺํ  

ซึ�งจิต  คตฺํ อันถึงแล่้ว  อญฺฃถุตฺฺตฺํ ซึ�งความเป็นโดยปรื่ะการื่อ่�น  เทสนานุสาเรน  

ตามแนวแห่่งพรื่ะเทศนา ฯ

 อุบาสิกา ล่ะอายใจ เพรื่าะถ้อยคําข้องอาชีวกนั้น ไม่ได้อาจเพ่�อจะส่งจิตที�ถึงความเป็น

โดยปรื่ะการื่อ่�น ไปตามแนวทางพรื่ะเทศนา

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อสกฺข้ิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน กถายๆ เห่ตุใน ล่ชฺชิตาๆ วิเสสนะข้อง อุปาสิกา  อ�ฺฺฃถตฺตํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คตํๆ วิเสสนะข้อง จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสตุํ  เทสนานุสาเรื่น 

ตติยาวิเสสนะใน เปเสตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺข้ิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺข้ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗. อถ  นํ  สตฺถา  “กึ  อุปาสิเก  จิตฺตํ  เทสนานุคตํ  กาตํุ  น  สกฺโกสีติ ฯ

 อถ  นํ  (อุปาสิกํ)  สตฺถา  “(ตฺวํ)  กึ  อุปาสิเก  จิตฺตํ  เทสนานุคตํ  กาตํุ  น  สกฺโกสีติ  (อาห่) ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (อาห) ตรื่ัสแล่้ว  นํ  (อุปาสิกํ) กะอุบาสิกานั้น  อิตฺิ 

ว่า  “อุปาสิิเก ด่ก่อนอุบาสิกา  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  น  สกฺโกสิ ย่อมไม่อาจ  กาตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  

จฺิตฺฺตฺํ ซึ�งจิต  เทสนานุคตฺํ ให่้เป็นไปตามซึ�งพรื่ะเทศนา  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ทีนั้น พรื่ะศาสดา ตรื่ัสกะอุบาสิกานั้นว่า “ด่ก่อนอุบาสิกา เธอย่อมไม่อาจเพ่�อจะทําจิต

ให่้ไปตามพรื่ะเทศนาห่รื่่อ ?”

 อถ กาล่สัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะข้อง  

อุปาสิกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห่  “อุปาสิเก อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน สกฺโกสิๆ อาข้ยาต-

บทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  จิตฺตํ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  เทสนานุคตํ วิกติกัมมะใน 

กาตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกสิ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. “ภินฺเต  เอตสฺส  เม  กถาย  จิตฺตํ  อ�ฺฺ�ฺถตฺตํ  อุปคตนฺติ ฯ

 (สา  อุปาสิกา)  “ภินฺเต  เอตสฺส  (อาชีวกสฺส)  เม  กถาย  จิตฺตํ  อ�ฺฺ�ฺถตฺตํ  อุปคตนฺติ (อาห่) ฯ

 (สา  อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  (อาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแต่พรื่ะองค์ 

ผ่้เจรื่ิญ  จฺิตฺฺตฺํ อ.จิต  เม ข้องห่ม่อมฉัน  อุปคตฺํ เข้้าถึงแล่้ว  อญฺฃถุตฺฺตฺํ ซึ�งความ

เป็นโดยปรื่ะการื่อ่�น  กถุาย เพรื่าะวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าว  เอตฺสฺส  (อาชีีวกสฺส) ข้อง

อาชีวกนั�น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกานั้น กรื่าบท่ล่ว่า “จิตข้องห่ม่อมฉัน เข้้าถึงความเป็นโดยปรื่ะการื่อ่�น เพรื่าะคํา

พ่ดข้องอาชีวกนั�น พรื่ะเจ้าข้้า”

 สา วิเสสนะข้อง อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “ภินฺเต อาล่ปนะ  

จิตฺตํ สุทธกัตตาใน อุปคตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอตสฺส วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ สามี-

สัมพันธะใน กถาย  เม สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  กถาย เห่ตุใน อุปคตํ  อ�ฺฺฃถตฺตํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อุปคตํ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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๒๙. สตฺถา  “เอวรื่่ปสฺส  วิสภิาคชนสฺส  กถิตํ  กถํ  นาม  อาวชฺชิตํุ  น  วฏฺฏติ,  เอวรื่่ปํ   

อสมนฺนาห่รื่ิตฺวา  อตฺตโน  กตากตเมว  โอโล่เกตํุ  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห่ 

 “น  ปเรสํ  วิโลมานิ,   น  ปเรสํ  กตฺากตฺํ,

  อตฺฺตฺโนว  อเวกฺเขยฺย   กตฺานิ  อกตฺานิ  จฺาติ ฯ

 สตฺถา  “(ปุคฺคเล่น)  เอวรื่่ปสฺส  วิสภิาคชนสฺส  กถิตํ  กถํ  นาม  อาวชฺชิตํุ  น  วฏฺฏติ,  (ปุคฺคเล่น)  

เอวรื่่ปํ  (กถํ)  อสมนฺนาห่รื่ิตฺวา  อตฺตโน  กตากตํ  เอว  (กิจฺจํ)  โอโล่เกตํุ  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  

อาห่  

  “น  ปเรสํ  (ชีนานํ)  วิโลมานิ  (วจฺนานิ  ปุคฺคเลน  มนสิกาตฺพฺพานิ),    

 น  ปเรสํ  (ชีนานํ  อตฺฺตฺนา)  กตฺากตฺํ  (กิจฺฺจฺํ  ปุคฺคเลน  โอโลเกตฺพฺพํ),

  (ปุคฺคโล)  อตฺฺตฺโน ว  (กิจฺฺจฺานิ)  อเวกฺเขยฺย  (อตฺฺตฺนา)  กตฺานิ  อกตฺานิ  จฺาติ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วตฺฺวา ตรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ปุคฺคเลน)  เอวรูปสฺส  วิสภาคชีนสฺส  

กถุิตฺํ  กถุํ  นาม  อาวชีฺชีิตฺํุ อ.อัน- อันบุคคล่ -ใครื่่ครื่วญ ช่�อซึ�งวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าว  

อัน - อันชนผ่้มีส่วนเสมอกันไปปรื่าศแล่้ว ผ่้มีอย่างนี้เป็นรื่่ป -กล่่าวแล่้ว  น  วฏิฺฏิตฺิ ย่อม

ไม่ควรื่,  (ปุคฺคเลน)  เอวรูปํ  (กถุํ)  อสมนฺนาหริตฺฺวา  อตฺฺตฺโน  กตฺากตฺํ  เอว  (กิจฺฺจฺํ)  

โอโลเกตฺํุ อ.อัน- อันบุคคล่ ไม่นํามาพรื่้อมแล่้ว ซึ�งวาจาเป็นเครื่่�องกล่่าว อันมีอย่างนี้

เป็นรื่่ป -แล่ด่ ซึ�งกิจ อัน- อันตน ทั้งกรื่ะทําแล่้วทั้งไม่กรื่ะทําแล่้วนั�นเทียว  วฏิฺฏิตฺิ ย่อม

ควรื่”  อิตฺิ ดังนี้  อาห ตรื่ัสแล่้ว  อิมํ  คาถุํ ซึ�งพรื่ะคาถานี้  อิตฺิ ว่า

“(วจฺนานิ) คําพ่ด ท.  วิโลมานิ อันทวนข้น  (ชีนานํ) ข้องชน 

ท.  ปเรสํ เห่ล่่าอ่�น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล่  น  (มนสิ- 

กาตฺพฺพานิ) ไม่พึงกรื่ะทําไว้ในใจ,  (กิจฺฺจฺํ) อ.กิจ  (อตฺฺตฺนา)   

กตฺากตฺํ อัน อันตน ทั้งกรื่ะทําแล่้วทั้งไม่กรื่ะทําแล่้ว  (ชีนานํ) 

ข้องชน ท.  ปเรสํ เห่ล่่าอ่�น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล่  น   

(โอโลเกตฺพฺพํ) ไม่พึงแล่ด่,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล่  อเวกฺเขยฺย 

พึงพิจารื่ณา  (กิจฺฺจฺานิ) ซึ�งกิจ ท.  อตฺฺตฺโนว ข้องตนเทียว   

(อตฺฺตฺนา)  กตฺานิ อัน อันตน กรื่ะทําแล่้ว  จฺ ด้วย  (อตฺฺตฺนา)  

อกตฺานิ อัน อันตน ไม่กรื่ะทําแล่้ว  จฺ ด้วย”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ  

  พรื่ะศาสดา ตรื่ัสว่า “การื่ที�บุคคล่ใครื่่ครื่วญช่�อคําพ่ดที�ชนผ่้ไม่เสมอกันเห่็นปานนี้กล่่าว
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แล่้ว ย่อมไม่ควรื่, การื่ที�บุคคล่ ไม่นําถ้อยคําอันเห่็นปานนี้มา แล่้วตรื่วจด่กิจที�ทําแล่้ว

แล่ะที�ยังไม่ได้ทําข้องตนเท่านั้น จึงควรื่” ดังนี้ แล่้วก็ตรื่ัสพรื่ะคาถานี้ว่า 

“บุคคล่ไม่ควรื่ใส่ใจคํากล่่าวรื่้ายข้องพวกชนเห่ล่่าอ่�น ไม่ควรื่

ตรื่วจด่กิจที�ทําแล่้วแล่ะที�ยังไม่ได้ทําข้องพวกชนเห่ล่่าอ่�น ควรื่

ตรื่วจด่เฉพาะกิจที�ตนทําแล่้วแล่ะที�ยังไม่ได้ทําเท่านั้น”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  “อาวชฺชิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน อาวชฺชิตุํ  เอวรื่่ปสฺส วิเสสนะข้อง  

วิสภิาคชนสฺสๆ ฉัฏฐีอนภิิห่ิตกัตตาใน กถิตํๆ วิเสสนะข้อง กถํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้้ากับ กถํๆ อวุตตกัมมะใน อาวชฺชิตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ,  โอโล่เกตุํ ตุมัตถกัตตา 

ใน วฏฺฏติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน โอโล่เกตุํ  เอวรื่่ปํ  

วิเสสนะข้อง กถํๆ อวุตตกัมมะใน อสมนฺนาห่รื่ิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โอโล่เกตุํ   

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน กิจฺจํ  เอวศัพท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ กตากตํๆ วิเสสนะข้อง  

กิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน โอโล่เกตุํ”  อิติศัพท์ อาการื่ะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่   

อิมํ วิเสสนะข้อง คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห่

“วิโล่มานิ วิเสสนะข้อง วจนานิๆ วุตตกัมมะใน มนสิ- 

กาตพฺพานิๆ กิตบทกัมมวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มนสิ- 

กาตพฺพานิ  ปเรื่สํ วิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน  

วจนานิ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน มนสิกาตพฺพานิ,  กตากตํ  

วิเสสนะข้อง กิจฺจํๆ วุตตกัมมะใน โอโล่เกตพฺพํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน โอโล่เกตพฺพํ  ปเรื่สํ วิเสสนะข้อง  

ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน กิจฺจํ  อตฺตนา อนภิิห่ิตกัตตาใน  

กตากตํ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน โล่โล่เกตพฺพํ,  ปุคฺคโล่  

สุทธกัตตาใน อเวกฺเข้ยฺยๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารื่ณะเข้้ากับ อตฺตโนๆ สามีสัมพันธะใน กิจฺจานิๆ อวุตต-

กัมมะใน อเวกฺเข้ยฺย  อตฺตนา อนภิิห่ิตกัตตาใน กตานิ แล่ะ  

อกตานิ  กตานิ ก็ดี  อกตานิ ก็ดี วิเสสนะข้อง กิจฺจานิ  จศัพท์ 

ปทสมุจจยัตถะเข้้ากับ กตานิ แล่ะ อกตานิ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน 

อิมํ  คาถํ ฯ 
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๓๐. ตตฺถ  “น  ปเรสํ  วิโลมานีติ:  ปเรื่สํ  วิโล่มานิ  ผรืุ่สานิ  มมฺมจฺเฉทวจนานิ  น  มนสิ-

กาตพฺพานิ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ปเรสํ  วิโลมานีติ:  (คาถาปาทสฺส)  “(ปุคฺคเล่น)  ปเรื่สํ  (ชนานํ)  วิโล่มานิ   

(วจนานิ)  ผรืุ่สานิ  (วจนานิ)  มมฺมจฺเฉทวจนานิ  น  มนสิกาตพฺพานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  (อิตฺิ) ว่า  “(วจฺนานิ) อ.คํา ท.  วิโลมานิ อันทวนข้น  ผรุสานิ  (วจฺนานิ)  

ค่อว่า อ.คํา ท. อันห่ยาบ  มมฺมจฺฺเฉทวจฺนานิ ค่อว่า อ.คําเป็นเห่ตุตัดซึ�งความรื่ัก ท.  

(ชีนานํ) ข้องชน ท.  ปเรสํ เห่ล่่าอ่�น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล่  น  มนสิกาตฺพฺพานิ  

ไม่พึงกรื่ะทําไว้ในใจ”  (อิติ) ดังนี้  ตฺตฺฺถุ  (ปเทสุ)  “น  ปเรสํ  วิโลมานีตฺิ:  (คาถุาปาทสฺส)  

แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่านั้นห่นา -บาทแห่่งพรื่ะคาถา ว่า “น  ปเรื่สํ  วิโล่มานิ” ดังนี้ ฯ

  บรื่รื่ดาบทเห่ล่่านั้น บาทคาถาว่า “น  ปเรสํ  วิโลมานิ” ความว่า คําพ่ดที�ทวนข้น ค่อคํา

ห่ยาบคาย ได้แก่คําเป็นเห่ตุตัดความรื่ัก ข้องพวกชนเห่ล่่าอ่�น อันบุคคล่ ไม่พึงใส่ใจ

 ตตฺถ วิเสสนะข้อง ปเทสุๆ นิทธารื่ณะใน คาถาปาทสฺส  “น  ปเรื่สํ  วิโล่มานิ” สรื่่ปะใน 

อิติๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน คาถาปาทสฺสๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “วิโล่มานิ 

ก็ดี  ผรืุ่สานิ ก็ดี วิเสสนะข้อง วจนานิๆ สองบทก็ดี  มมฺมจฺเฉทวจนานิ ก็ดี วุตตกัมมะใน 

มนสิกาตพฺพานิๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตกัตตาใน มนสิกาตพฺพานิ  ปเรื่สํ 

วิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน วิโล่มานิ  วจนานิ,  ผรืุ่สานิ  วจนานิ แล่ะ มมฺมจฺ-

เฉทวจนานิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มนสิกาตพฺพานิ  วิโล่มานิ  วจนานิ วิวรื่ิยะใน ผรืุ่สานิ  

วจนานิๆ วิวรื่ณะแล่ะวิวรื่ิยะใน มมฺมจฺเฉทวจนานิๆ วิวรื่ณะ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺโถๆ 

ล่ิงคัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑. น  ปเรสํ  กตฺากตฺนฺติ:  “อสุโก  อุปาสโก  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน,  นาปิสฺส  เคเห่   

กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ  ทียนฺติ,  น  สล่ากภิตฺตาทีนิ,  น  จีวรื่าทิปฺปจฺจยทานํ  เอตสฺส  อตฺถิ;  

ตถา  อสุกา  อุปาสิกา  อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา,  นาปิสฺสา  เคเห่  กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ   

ทียนฺติ,  น  สล่ากภิตฺตาทีนิ,  น  จีวรื่าทิปฺปจฺจยทานํ  เอติสฺสา  อตฺถิ;  ตถา  อสุโก 

ภิิกฺขุ้  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน,  นาปิ  อุปชฺฌายวตฺตํ  กโรื่ติ,  น  อาจรื่ิยวตฺตํ,  น 

อาคนฺตุกวตฺตํ,  น  คมิกวตฺตํ,  น  เจติยงฺคณวตฺตํ,  น  อุโปสถาคารื่วตฺตํ,  น  โภิชน- 
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สาล่าย  วตฺตํ,  น  ชนฺตาฆรื่วตฺตาทีนิ;  นาปิสฺส  กิ�ฺฺจิ  ธ่ตงฺคํ  อตฺถิ,  น  ภิาวนารื่ามตาย  

อุสฺสาห่มตฺตมฺปีติ  เอวํ  ปเรื่สํ  กตากตํ  นาม  น  โอโล่เกตพฺพํ ฯ

 “น  ปเรสํ  กตฺากตฺนฺติ:  (คาถาปาทสฺส)  “อสุโก  อุปาสโก  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  (โห่ติ),   

(เตน  อุปาสเกน)  น  อปิ  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  เคเห่  กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ  (วตฺถ่นิ)  ทียนฺติ,  น   

สล่ากภิตฺตาทีนิ  (ภิตฺตานิ  เตน  อุปาสเกน  ทียนฺติ),  น  จีวรื่าทิปฺปจฺจยทานํ  เอตสฺส  (อุปาสกสฺส)  

อตฺถิ;  ตถา  อสุกา  อุปาสิกา  อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา  (โห่ติ),  (ตาย  อุปาสิกาย)  น  อปิ  อสฺสา   

(อุปาสิกาย)  เคเห่  กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ  (วตฺถ่นิ)  ทียนฺติ,  น  สล่ากภิตฺตาทีนิ  (ภิตฺตานิ  ตาย   

อุปาสิกาย  ทียนฺติ),  น  จีวรื่าทิปฺปจฺจยทานํ  เอติสฺสา  (อุปาสิกาย)  อตฺถิ;  ตถา  อสุโก  ภิิกฺขุ้   

อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  (โห่ติ),  น  อปิ  อุปชฺฌายวตฺตํ  กโรื่ติ,  น  อาจรื่ิยวตฺตํ  (กโรื่ติ),   

น  อาคนฺตุกวตฺตํ  (กโรื่ติ),  น  คมิกวตฺตํ  (กโรื่ติ),  น  เจติยงฺคณวตฺตํ  (กโรื่ติ),  น  อุโปสถาคารื่-

วตฺตํ  (กโรื่ติ),  น  โภิชนสาล่าย  วตฺตํ  (กโรื่ติ),  น  ชนฺตาฆรื่วตฺตาทีนิ  (วตฺตานิ  กโรื่ติ);  น  อปิ  

อสฺส  (ภิิกฺขุ้โน)  กิ�ฺฺจิ  ธ่ตงฺคํ  อตฺถิ,  น  (อสฺส  ภิิกฺขุ้สฺส  ปุคฺคล่สฺส)  ภิาวนารื่ามตาย  อุสฺสาห่- 

มตฺตมฺปี  (การื่ณํ  อตฺถิ)”  อิติ  เอวํ  ปเรื่สํ  (ชนานํ  อตฺตนา)  กตากตํ  นาม  (กิจฺจํ  ปุคฺคเล่น)   

น  โอโล่เกตพฺพํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  (อิตฺิ) ว่า  “(กิจฺฺจฺํ) อ.กิจ  (อตฺฺตฺนา)  กตฺากตฺํ  นาม ช่�อว่า อัน อันตน 

กรื่ะทําแล่้วแล่ะไม่กรื่ะทําแล่้ว  ปเรสํ  (ชีนานํ) ข้องชน ท. เห่ล่่าอ่�น  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล่  น  โอโลเกตฺพฺพํ ไม่พึงแล่ด่  เอวํ อย่างนี้  อิตฺิ ว่า  ‘อสุโก  อุปาสโก อ.อุบาสก

คนโน้น  อสฺสทฺโธ เป็นผ่้ไม่มีศรื่ัทธา  อปฺปสนฺโน เป็นผ่้ไม่เล่่�อมใสแล่้ว  (โหตฺิ) ย่อม

เป็น,  (วตฺฺถุูนิ) อ.วัตถุ ท.  กฏิจฺฺฉุภิกฺขาทีนิ มีภิิกษาทัพพีเป็นปรื่ะมาณเป็นต้น  เคเห 

ในเรื่่อน  อสฺส  (อุปาสกสฺส) ข้องอุบาสกนั้น  (เตฺน  อุปาสเกน) อันอุบาสกนั้น  ทียนฺตฺิ  

ย่อมถวาย  น  อปิ แม้ห่ามิได้,  (ภตฺฺตฺานิ) อ.ภิัตรื่ ท.  สลากภตฺฺตฺาทีนิ มีสล่ากภิัตรื่

เป็นต้น  (เตฺน  อุปาสเกน) อันอุบาสกนั้น  (ทียนฺตฺิ) ย่อมถวาย  น ห่ามิได้,  จฺีวราทิปฺ-

ปจฺฺจฺยทานํ อ.การื่ถวายซึ�งปัจจัยมีจีวรื่เป็นต้น  อตฺฺถุิ มีอย่่  เอตฺสฺส  (อุปาสกสฺส) แก่

อุบาสกนั�น  น ห่ามิได้,  ตฺถุา อ.เห่ม่อนอย่างนั้น  อสุกา  อุปาสิกา ค่อว่า อ.อุบาสิกา

คนโน้น  อสฺสทฺธา เป็นผ่้ไม่มีศรื่ัทธา  อปฺปสนฺนา เป็นผ่้ไม่เล่่�อมใสแล่้ว  (โหตฺิ) ย่อม

เป็น,  (วตฺฺถุูนิ) อ.วัตถุ ท.  กฏิจฺฺฉุภิกฺขาทีนิ มีภิิกษาทัพพีเป็นปรื่ะมาณเป็นต้น  เคเห 

ในเรื่่อน  อสฺสา  (อุปาสิกาย) ข้องอุบาสิกานั้น  (ตฺาย  อุปาสิกาย) อันอุบาสิกานั้น   



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ462

ทียนฺตฺิ ย่อมถวาย  น  อปิ แม้ห่ามิได้,  (ภตฺฺตฺานิ) อ.ภิัตรื่ ท.  สลากภตฺฺตฺาทีนิ มีสล่าก

ภิัตรื่เป็นต้น  (ตฺาย  อุปาสิกาย) อันอุบาสิกานั้น  (ทียนฺตฺิ) ย่อมถวาย  น ห่ามิได้,  

จฺีวราทิปฺปจฺฺจฺยทานํ อ.การื่ถวายซึ�งปัจจัยมีจีวรื่เป็นต้น  อตฺฺถุิ มีอย่่  เอตฺิสฺสา   

(อุปาสิกาย) แก่อุบาสิกานั�น  น ห่ามิได้,  ตฺถุา อ.เห่ม่อนอย่างนั้น  อสุโก  ภิกฺขุ อ.ภิิกษุ

รื่่ปโน้น  อสฺสทฺโธ เป็นผ่้ไม่มีศรื่ัทธา  อปฺปสนฺโน เป็นผ่้ไม่เล่่�อมใสแล่้ว  (โหตฺิ) ย่อม

เป็น,  กโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  อุปชีฺฌายวตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่เพ่�อพรื่ะอุปัชฌาย์  น  อปิ แม้ห่ามิได้,  

(กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  อาจฺริยวตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่เพ่�ออาจารื่ย์  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  

อาคนฺตฺุกวตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่เพ่�อภิิกษุผ่้จรื่มา  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  คมิกวตฺฺตฺํ 

ซึ�งวัตรื่เพ่�อภิิกษุผ่้จะไป  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  เจฺตฺิยงฺคณวตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่ที�

เนินแห่่งพรื่ะเจดีย์  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  อุโปสถุาคารวตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่ในโรื่ง

แห่่งอุโบสถ  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  วตฺฺตฺํ ซึ�งวัตรื่  โภชีนสาลาย ในโรื่งเป็น

ที�ฉัน  น ห่ามิได้,  (กโรตฺิ) ย่อมกรื่ะทํา  (วตฺฺตฺานิ) ซึ�งวัตรื่ ท.  ชีนฺตฺาฆรวตฺฺตฺาทีนิ  

มีวัตรื่ในเรื่่อนไฟเป็นต้น  น ห่ามิได้,  ธุตฺงฺคํ อ.ธุดงค์  กิญฺจฺิ อะไรื่ๆ  อตฺฺถุิ มีอย่่  อสฺส  

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิิกษุนั้น  น  อปิ แม้ห่ามิได้,  (การณํ) อ.เห่ตุ  อุสฺสาหมตฺฺตฺํปิ แม้สักว่า

ความอุตสาห่ะ  (ปุคฺคลสฺส)  ภาวนารามตฺาย เพ่�อความเป็น แห่่งบุคคล่ ผ่้มีภิาวนา

เป็นที�มายินดี  (อตฺฺถุิ) มีอย่่  (อสฺส  ภิกฺขุสฺส) แก่ภิิกษุนั้น  น ห่ามิได้’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ 

ดังนี้  (คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพรื่ะคาถา  “น  ปเรสํ  กตฺากตฺนฺตฺิ ว่า “น  ปเรื่สํ  

กตากตํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพรื่ะคาถาว่า “น  ปเรสํ  กตฺากตฺํ” ความว่า บุคคล่ไม่พึงแล่ด่กิจช่�อที�กรื่ะทําแล่้ว

แล่ะที�ยังไม่ได้กรื่ะทําข้องพวกชนเห่ล่่าอ่�นอย่างนี้ ว่า “อุบาสกคนโน้น ไม่มีศรื่ัทธา ไม่มี

ความเล่่�อมใส, วัตถุมีภิิกษาห่นึ�งทัพพีเป็นต้น ในเรื่่อนข้องอุบาสกนั้น อุบาสกนั้น ย่อม

ถวาย แม้ห่ามิได้, ภิัตรื่มีสล่ากภิัตรื่เป็นต้น อุบาสกนั้น ย่อมถวาย ห่ามิได้, การื่ถวาย

ปัจจัยมีจีวรื่เป็นต้น ย่อมไม่มีแก่อุบาสกนั�น, เห่ม่อนกัน อุบาสิกาคนโน้น ไม่มีศรื่ัทธา 

ไม่มีความเล่่�อมใส, วัตถุมีภิิกษาห่นึ�งทัพพีเป็นต้น ในเรื่่อนข้องอุบาสิกานั้น อุบาสิกา

นั้น ย่อมถวาย แม้ห่ามิได้, ภิัตรื่มีสล่ากภิัตรื่เป็นต้น อุบาสิกานั้น ย่อมถวาย ห่ามิได้, 

การื่ถวายปัจจัยมีจีวรื่เป็นต้น ย่อมไม่มีแก่อุบาสิกานั�น, เช่นกัน ภิิกษุรื่่ปโน้น ไม่มี

ศรื่ัทธา ไม่มีความเล่่�อมใส, ย่อมไม่ทําแม้ซึ�งอุปัชฌายวัตรื่ ย่อมไม่ทําอาจรื่ิยวัตรื่ ย่อม

ไม่ทําอาคันตุกวัตรื่ ย่อมไม่ทําคมิกวัตรื่ ย่อมไม่ทําวัตรื่ที�ล่านพรื่ะเจดีย์ ย่อมไม่ทําวัตรื่ที�
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โรื่งอุโบสถ ย่อมไม่ทําวัตรื่ที�โรื่งฉัน ย่อมไม่ทําวัตรื่ที�เรื่่อนไฟเป็นต้น, ธุดงค์อะไรื่ๆ ย่อม

ไม่มีแม้แก่ภิิกษุนั้น, เห่ตุแม้สักว่าความอุตสาห่ะ เพ่�อความเป็นผ่้ยินดีในภิาวนา ก็ไม่มี 

แก่ภิิกษุนั้น” 

 “น  ปเรื่สํ  กตากตํ” สรื่่ปะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  

“อสุโก วิเสสนะข้อง อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน โห่ติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสทฺโธ ก็ดี  

อปฺปสนฺโน ก็ดี วิกติกัตตาใน โห่ติ,  กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ วิเสสนะข้อง วตฺถ่นิๆ วุตตกัมมะ 

ใน ทียนฺติๆ อาข้ยาตบทกัมมวาจก  เตน วิเสสนะข้อง อุปาสเกนๆ อนภิิห่ิตกัตตาใน 

ทียนฺติ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อสฺส วิเสสนะข้อง  

อุปาสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิสยาธารื่ะใน กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ  วตฺถ่นิ,  สล่าก-

ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะข้อง ภิตฺตานิๆ วุตตกัมมะใน ทียนฺติๆ อาข้ยาตบทกัมมวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เตน วิเสสนะข้อง อุปาสเกนๆ อนภิิห่ิตกัตตาใน ทียนฺติ,  จีวรื่าทิปฺ-

ปจฺจยทานํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เอตสฺส 

วิเสสนะข้อง อุปาสกสฺสๆ สัมปทานใน อตฺถิ,  ตถา สุทธกัตตาใน โห่ติๆ อาข้ยาตบท 

กัตตุวาจก  อสุกา วิเสสนะข้อง อุปาสิกาๆ วิเสสล่าภิีข้อง ตถา  อสฺสทฺธา ก็ดี   

อปฺปสนฺนา ก็ดี วิกติกัตตาใน โห่ติ,  กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ วิเสสนะข้อง วตฺถ่นิๆ วุตตกัม

มะใน ทียนฺติๆ อาข้ยาตบทกัมมวาจก  ตาย วิเสสนะข้อง อุปาสิกายๆ อนภิิห่ิตกัตตาใน  

ทียนฺติ  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อสฺสา วิเสสนะข้อง  

อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิสยาธารื่ะใน กฏจฺฉุภิิกฺข้าทีนิ  วตฺถ่นิ,  สล่าก-

ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะข้อง ภิตฺตานิๆ วุตตกัมมะใน ทียนฺติๆ อาข้ยาตบทกัมมวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ตาย วิเสสนะข้อง อุปาสิกายๆ อนภิิห่ิตกัตตาใน ทียนฺติ,   

จีวรื่าทิปฺปจฺจยทานํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

เอติสฺสา วิเสสนะข้อง อุปาสิกายๆ สัมปทานใน อตฺถิ,  ตถา สุทธกัตตาใน โห่ติๆ 

อาข้ยาตบทกัตตุวาจก อสุโก วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ วิเสสล่าภิีข้อง ตถา  อสฺสทฺโธ ก็ดี  

อปฺปสนฺโน ก็ดี วิกติกัตตาใน โห่ติ,  อสุโก วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตตาใน กโรื่ติๆ 

แปดบท อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  

อุปชฺฌายวตฺตํ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อาจรื่ิยวตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อาคนฺตุกวตฺตํ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  

คมิกวตฺตํ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เจติยงฺคณวตฺตํ อวุตตกัมมะใน  
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กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อุโปสถาคารื่วตฺตํ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ 

โภิชนสาล่าย วิสยาธารื่ะใน วตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ชนฺตา-

ฆรื่วตฺตาทีนิ วิเสสนะข้อง วตฺตานิๆ อวุตตกัมมะใน กโรื่ติ,  กิ�ฺฺจิ วิเสสนะข้อง ธ่ตงฺคํๆ 

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้ากับ นๆ ศัพท์  

ปฏิเสธนัตถะ  อสฺส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้โนๆ สัมปทานใน อตฺถิ,  อปิศัพท์ อเปกข้ัตถะเข้้า

กับ อุสฺสาห่มตฺตํๆ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อสฺส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้สฺสๆ สัมปทานใน อตฺถิ  ปุคฺคล่สฺส  

ภิาวาทิสัมพันธะใน ภิาวนารื่ามตายๆ สัมปทานใน อุสฺสาสมตฺต’  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน 

เอวํๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน โอโล่เกตพฺพํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้้ากับ กตากตํๆ  

วิเสสนะข้อง กิจฺจํๆ วุตตกัมมะใน โอโล่เกตพฺพํๆ  กิตบทกัมมวาจก  ปเรื่สํ วิเสสนะข้อง 

ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน กิจฺจํ  อตฺตนา อนภิิห่ิตกัตตาใน กตากตํ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิต-

กัตตาใน โอโล่เกตพฺพํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน โอโล่เกตพฺพํ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺโถๆ  

ล่ิงคัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. อตฺฺตฺโน ว  อเวกฺเขยฺยาติ:  “กถมฺภิ่ตสฺส  เม  รื่ตฺตินฺทิวา  วีติปตนฺตีติ  ปพฺพชิเตน   

อภิิณฺห่ํ  ปจฺจเวกฺข้ิตพฺพนฺติ  อิมํ  โอวาทํ  อนุสฺสรื่นฺโต  สทฺธาปพฺพชิโต  กุล่ปุตฺโต   

“กินฺนุ  โข้  อห่ํ  ‘อนิจฺจํ  ทุกฺข้ํ  อนตฺตาติ  ติล่กฺข้ณํ  อาโรื่เปตฺวา  โยคกฺเข้มํ  กาตํุ   

นาสกฺข้ินฺติ  เอวํ  อตฺตโน  กตากตานิ  โอโล่เกยฺยาติ ฯ

 “อตฺฺตฺโน ว  อเวกฺเขยฺยาติ:  (คาถาปาทสฺส)  “กถมฺภิ่ตสฺส  เม  รื่ตฺตินฺทิวา  วีติปตนฺตีติ  ปพฺพชิเตน   

อภิิณฺห่ํ  ปจฺจเวกฺข้ิตพฺพนฺติ  อิมํ  โอวาทํ  อนุสฺสรื่นฺโต  สทฺธาปพฺพชิโต  กุล่ปุตฺโต  “กินฺนุ  โข้  

อห่ํ  ‘อนิจฺจํ  ทุกฺข้ํ  อนตฺตาติ  ติล่กฺข้ณํ  อาโรื่เปตฺวา  โยคกฺเข้มํ  กาตํุ  นาสกฺข้ินฺติ  เอวํ  อตฺตโน   

(อตฺตนา)  กตากตานิ  (กิจฺจานิ)  โอโล่เกยฺยาติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  อิตฺิ ว่า  “กุลปุตฺฺโตฺ อ.กุล่บุตรื่  สทฺธาปพฺพชีิโตฺ ผ่้บวชแล่้วด้วย

ศรื่ัทธา  อนุสฺสรนฺโตฺ รื่ะล่ึกถึงอย่่  อิมํ  โอวาทํ ซึ�งพรื่ะโอวาทนี้  อิตฺิ ว่า  ‘ปพฺพชีิเตฺน 

อันบรื่รื่พชิต  ปจฺฺจฺเวกฺขิตฺพฺพํ พึงพิจารื่ณา  อภิณฺหํ เน่องๆ  อิตฺิ ว่า  ‘รตฺฺตฺินฺทิวา อ.ค่น

แล่ะวัน ท.  เม ข้องเรื่า  กถุมฺภูตฺสฺส ผ่้เป็นแล่้วอย่างไรื่  วีตฺิปตฺนฺตฺิ ย่อมตกล่่วงไป’  

อิตฺิ ดังนี้’  อิตฺิ ดังนี้  โอโลเกยฺย พึงแล่ด่  (กิจฺฺจฺานิ) ซึ�งกิจ ท.  (อตฺฺตฺนา)  กตฺากตฺานิ  
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อัน อันตน ทั้งกรื่ะทําแล่้วทั้งไม่กรื่ะทําแล่้ว  อตฺฺตฺโน ข้องตน  เอวํ อย่างนี้  อิตฺิ ว่า  ‘อหํ 

อ.เรื่า  น  อสกฺขึ ไม่ได้อาจแล่้ว   ‘อนิจฺฺจฺํ  ทุกฺขํ  อนตฺฺตฺาตฺิ  ตฺิลกฺขณํ  อาโรเปตฺฺวา  

โยคกฺเขมํ  กาตฺํุ เพ่�ออัน ยกข้ึ้น ส่่ล่ักษณะสาม ค่อ อ.ความไม่เที�ยง อ.ความเป็นทุกข้์ 

อ.ความเป็นอนัตตา’ แล่้วจึงกรื่ะทํา  ให่้เป็นแดนเกษมจากโยคะ’  กินฺนุ  โข อย่างไรื่ 

ห่นอแล่  อิตฺิ ดังนี้’  อิตฺิ ดังนี้  (คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทพรื่ะคาถา  “อตฺฺตฺโนว   

อเวกฺเขยฺยาตฺิ ว่า “อตฺตโนว  อเวกฺเข้ยฺย” ดังนี้ ฯ

 บาทพรื่ะคาถาว่า “อตฺฺตฺโนว  อเวกฺเขยฺย” ความว่า กุล่บุตรื่ผ่้บวชด้วยศรื่ัทธา รื่ะล่ึกถึง

โอวาทนี้อย่่ว่า “บรื่รื่พชิต พึงพิจารื่ณาเน่องๆ ว่า ‘วันแล่ะค่นข้องเรื่าผ่้เป็นแล่้วอย่างไรื่ 

ย่อมล่่วงไป’ ดังนี้ พึงแล่ด่กิจทั้งห่ล่าย ที�ตนทําแล่้วแล่ะที�ยังไม่ได้ทํา ข้องตนอย่างนี้ว่า 

‘เรื่าไม่ได้อาจเพ่�อจะยกข้ึ้นส่่ไตรื่ล่ักษณ์ ค่อ ‘ความไม่เที�ยง ความเป็นทุกข้์ ความเป็น

อนัตตา’ ห่รื่่อห่นอ แล่้วทําให่้เกษมจากโยคะ

 “อตฺตโนว  อเวกฺเข้ยฺย” สรื่่ปะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “รื่ตฺตินฺทิวา สุทธกัตตาใน วีติปตนฺติๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  กถมฺภิ่ตสฺส  

วิเสสนะข้อง เมๆ สามีสัมพันธะใน รื่ตฺตินฺทิวา’  อิติศัพท์ อาการื่ะใน ปจฺจเวกฺข้ิตพฺพํ  

ปพฺพชิเตน อนภิิห่ิตกัตตาใน ปจฺจเวกฺข้ิตพฺพํๆ กิตบทภิาววาจก  อภิิณฺห่ํ กิรื่ิยาวิเสสนะ 

ใน ปจฺจเวกฺข้ิตพฺพํ”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน อิมํ  โอวาทํ  สทฺธาปพฺพชิโต วิเสสนะข้อง  

กุล่ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน โอโล่เกยฺยๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะข้อง  

โอวาทํๆ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสรื่นฺโตๆ อัพภิันตรื่กิรื่ิยาข้อง กุล่ปุตฺโต  ‘อห่ํ สุทธกัตตาใน 

อสกฺข้ึๆ อาข้ยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โข้ศัพท์ วจนาล่ังการื่ะ  ‘อนิจฺจํ  ทุกฺข้ํ   

อนตฺตา’ สรื่่ปะใน อิติๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ติล่กฺข้ณํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาโรื่เปตฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กาตุํ  โยคกฺเข้มํ วิกติกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺข้ึ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺข้ึ’  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน เอวํๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน โอโล่เกยฺย   

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน กิจฺจานิ  อตฺตนา อนภิิห่ิตกัตตาใน กตากตานิๆ วิเสสนะข้อง 

กิจฺจานิๆ อวุตตกัมมะใน โอโล่เกยฺย”  อิติศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................
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๓๓. เทสนาวสาเน  อุปาสิกา  โสตาปตฺติผเล่  ปติฏฺ�ิตา ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  ปตฺิฏิฺฅิตฺา 

ดํารื่งอย่่เฉพาะแล่้ว  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล ในโสดาปัตติผล่ ฯ

 เวล่าจบพรื่ะเทศนา อุบาสิกาดํารื่งอย่่ในโสดาปัตติผล่

 เทสนาวสาเน กาล่สัตตมีใน ปติฏฺ�ิตา  อุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปติฏฺ�ิตาๆ กิตบทกัตตุ- 

วาจก  โสตาปตฺติผเล่ วิสยาธารื่ะใน ปติฏฺ�ิตา ฯ   

 ................................................................................................................................

๓๔. เทสนา  มห่าชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ

 เทสนา อ.พรื่ะเทศนา  สาตฺฺถุิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีปรื่ะโยชน์  ชีาตฺา 

เกิดแล่้ว  มหาชีนสฺส แก่มห่าชน  อิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 พรื่ะเทศนา เกิดเป็นเทศนามีปรื่ะโยชน์แก่มห่าชน ดังนี้แล่

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มห่าชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ ฯ

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

ปาฏิิกาชีีวกวตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งอาชีวกช่�อว่าปาฏิกะ  (นิฏิฺ�ิิตฺํ) จบแล่้ว ฯ

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ สุทธกตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเร่ื่�องอาชีวกช�่อว่าปาฏิกะ
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วิเครื่าะห์์ศััพท์์กิตก์ สมาส และตัท์ธิิต

ปาฏิกาชีวกวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปาฏิโก  จ  โส  อาชีวโก  จาติ  ปาฏิกาชีวโก. (ปาฏิก + อาชีวก) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย 

สมาส

	 	 ปาฏิโก		จ	อ.ชื่อว่าปาฏิกะด้วย		โส	อ.ชื่อว่าปาฏิกะนั้น		อาชีวโก		จ	เป็นอาชีวกด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปาฏิกาชีวโก	ชื่อว่าปาฏิกาชีวก.	(อาชีวกชื่อว่าปาฏิกะ)

 ๒. ปาฏิกาชีวกสฺส  วตฺถุ  ปาฏิกาชีวกวตฺถุ. (ปาฏิกาชีวก + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		ปาฏิกาชีวกสฺส	แห่งอาชีวกชื่อว่าปาฏิกะ		ปาฏิกาชีวกวตฺถุ	ชื่อว่าปาฏิกาชีวกวตฺถุ.	

(เรื่องอาชีวกชื่อว่าปาฏิกะ)	 	

ปุตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นอุปมาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า 
 ปุตฺโต  อิว  €านํ  ปุตฺตฏฺ€านํ. (ปุตฺต + €าน)
	 €านํ	อ.ตําแหน่ง		ปุตฺโต		อิว	เพียงดังบุตร		ปุตฺตฏฺ€านํ	ชื่อว่าปุตฺตฏฺ€าน.	(ตําแหน่งดุจบุตร)

อนนฺตรฆรานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นตฺถิ		อนฺตรานิ		 เยสนฺติ		อนนฺตรานิ,		ฆรานิ.	 (น	+	อนฺตร)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส   
	 	 อนฺตรานิ	อ.ระหว่าง	ท.		เยสํ		(ฆรานํ)	แห่งเรือน	ท.	เหล่าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตานิ		ฆรานิ)	อ.เรือน	ท.	เหล่านั้น		อนนฺตรานิ	ชื่อว่าอนนฺตร	(ไม่มีระหว่าง),	ได้แก่เรือนทั้งหลาย.
 ๒. อนนฺตรานิ  จ  ตานิ  ฆรานิ  จาติ  อนนฺตรฆรานิ. (อนนฺตร + ฆร) วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 อนนฺตรานิ		จ	อ.อันไม่มีระหว่าง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันไม่มีระหว่าง	ท.	เหล่านั้น		ฆรานิ		จ	
เป็นเรือนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนนฺตรฆรานิ	ชื่อว่าอนนฺตรฆร.	(เรือนไม่มีระหว่าง,	เรือนติดกัน)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ468

นานปฺปการา

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นานา  ปกาโร  นานปฺปกาโร. (นานา + ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		นานปฺปกาโร	ชื่อว่านานปฺปการ.	(ประการต่างๆ)	

พุทฺธคุณา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		คุณา		พุทฺธคุณา.	(พุทฺธ	+	คุณ)
	 คุณา	อ.คุณ	ท.		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธคุณา	ชื่อว่าพุทฺธคุณ.	(คุณของพระพุทธเจ้า)

คุณกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุณํ		กถา		คุณกถา.	(คุณ	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		คุณํ	ซึ่งคุณ		คุณกถา	ชื่อว่าคุณกถา.	(วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ,	
เรื่องคุณ)

โสตุกามา,  อุปาสิกา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตุํ		กาเมตีติ		โสตุกามา,		อุปาสิกา.	(โสตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)
	 (ยา		อุปาสิกา)	อ.อุบาสิกาใด		กาเมติ	ย่อมใคร่	 โสตุํ	 เพื่ออันฟัง		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		 
อุปาสิกา)	อ.อุบาสิกานั้น		โสตุกามา	ชื่อว่าโสตุกามา	(ผู้ใคร่เพื่ออันฟัง),	ได้แก่อุบาสิกา.

สายณฺหสมโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)
	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)
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สฺวาตนํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฺว		ภวํ		สฺวาตนํ,		ภตฺตํ.	(เสฺว	+	ตนปัจจัย)
	 (ภตฺตํ)	อ.ภัตร		ภวํ	อันมีอยู่		เสฺว	ในวันพรุ่งนี้		สฺวาตนํ	ชื่อว่าสฺวาตน.	(อันจะมีในวันพรุ่งนี้)

ป€มตรํ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิทมิเมสํ		วิเสเสน		ป€มนฺติ		ป€มตรํ,		คมนํ.	(ป€ม	+	ตรปัจจัย)
	 อิทํ		(คมนํ)	อ.การไปนี้		ป€มํ	เป็นการไปก่อน		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิเมสํ		(คมนานํ)	กว่าการ
ไป	ท.	เหล่านี้		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ป€มตรํ	ชื่อว่าป€มตร	(ก่อนกว่า),	ได้แก่การไป.

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วสนฺติ		เอตฺถาติ		วสนํ.	(วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		วสนฺติ	ย่อมอยู่		เอตฺถ		(€าเน)	ในที่นั่น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เอตํ		€านํ)	
อ.ที่นั่น  วสนํ ชื่อว่าวสน. (เป็นที่อยู่)
	 ๒.	 วสนญฺจ		ตํ	€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 วสนํ		จ	อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นสถานที่ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

กตสกฺกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กโต  จ  โส  สกฺกาโร  จาติ  กตสกฺกาโร. (กต + สกฺการ)
	 กโต		จ	อ.อันถูกกระทําแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกกระทําแล้วนั้น		สกฺกาโร		จ	เป็นสักการะด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		กตสกฺกาโร	ชื่อว่ากตสกฺการ.	(สักการะที่ทําไว้แล้ว)
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อสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสุกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		อสุกฏฺ€านํ.	(อสุก	+	€าน)
	 อสุกํ		จ	อ.โน้นด้วย		ตํ	อ.โน้นนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกฏฺ€านํ	ชื่อว่า
อสุกฏฺ€าน.	(ที่โน้น)

อสุกวีถิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อสุกา  จ  สา  วีถิ  จาติ  อสุกวีถิ. (อสุกา + วีถิ)
	 อสุกา		จ	อ.โน้นด้วย		สา	อ.โน้นนั้น		วีถิ		จ	เป็นถนนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกวีถิ	ชื่อว่า
อสุกวีถิ.	(ถนนโน้น)

อสุกมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสุโก		จ		โส		มคฺโค		จาติ		อสุกมคฺโค.	(อสุก	+	มคฺค)
	 อสุโก		จ	อ.โน้นด้วย		โส	อ.โน้นนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุก- 
มคฺโค	ชื่อว่าอสุกมคฺค.	(หนทางโน้น)

วุตฺตนิยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วุตฺโต  จ  โส  นิยาโม  จาติ  วุตฺตนิยาโม. (วุตฺต + นิยาม)
	 วุตฺโต		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		นิยาโม		จ	เป็นทํานองด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		วุตฺตนิยาโม	ชื่อว่าวุตฺตนิยาม.	(ทํานองที่ถูกกล่าวไว้แล้ว)

ปจฺฉาคพฺโภ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คพฺภสฺส		ปจฺฉา		ปจฺฉาคพฺโภ.	(ปจฺฉา	+	คพฺภ)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		คพฺภสฺส	แห่งห้อง		ปจฺฉาคพฺโภ	ชื่อว่าปจฺฉาคพฺภ.	(ภายหลังห้อง)
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ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิวิสฺสกา  จ  เต  มนุสฺสา  จาติ  ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา. (ปฏิวิสฺสก + มนุสฺส)
	 ปฏิวิสฺสกา		จ	อ.ผู้คุ้นเคยกัน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้คุ้นเคยกัน	ท.	เหล่านั้น		มนุสฺสา		จ	เป็นมนุษย์
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา	ชื่อว่าปฏิวิสฺสกมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้คุ้นเคยกัน)

อลฺลโคมยํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อลฺลญฺจ		ตํ		โคมยญฺจาติ		อลฺลโคมยํ.	(อลฺล	+	โคมย)
	 อลฺลํ		จ	อ.อันสดด้วย		ตํ	อ.อันสดนั้น		โคมยํ		จ	เป็นโคมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อลฺล- 
โคมยํ	ชื่อว่าอลฺลโคมย.	(โคมัยสด,	ขี้วัวสด)

ลาชปญฺจมานิ,  ปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลาชา		จ		เต		ปญฺจมา		จาติ		ลาชปญฺจมานิ,		ปุปฺผานิ.	(ลาช	+	ปญฺจม)
	 ลาชา		จ	อ.ข้าวตอก	ท.	ด้วย		เต	อ.ข้าวตอก	ท.	เหล่านั้น		ปญฺจมา		จ	เป็นที่ห้าด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ลาชปญฺจมานิ	ชื่อว่าลาชปญฺจม	(ข้าวตอกเป็นที่	๕),	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.	

นิสีทตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นิสีทนสฺส  อตฺถาย  นิสีทนตฺถาย. (นิสีทน + อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		นิสีทนสฺส	แก่การนั่ง		นิสีทนตฺถาย	ชื่อว่านิสีทนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การนั่ง)

มหารหํ,  อาสนํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตสฺส		อรหํ		มหารหํ,		อาสนํ.	(มหนฺต	+	อรห)
	 (อาสนํ)	อ.อาสนะ		อรหํ	อันควร		มหนฺตสฺส		(อคฺฆสฺส)	แก่ค่ามา		มหารหํ	ชื่อว่ามหารห	(ควร
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แก่ค่ามาก),	ได้แก่อาสนะ.

อปริจิตมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
 ๑. น  ปริจิตา  อปริจิตา,  มนุสฺสา. (น + ปริจิต) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		ปริจิตา	ผู้คุ้นเคยแล้ว		น	หามิได้		อปริจิตา	ชื่อว่าอปริจิต	(ผู้ไม่คุ้น
เคยกัน),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.
 ๒. อปริจิตา  จ  เต  มนุสฺสา  จาติ  อปริจิตมนุสฺสา. (อปริจิต + มนุสฺส) วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 อปริจิตา		จ	อ.ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว	ท.	เหล่านั้น		มนุสฺสา		จ	
เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อปริจิตมนุสฺสา	ชื่อว่าอปริจิตมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้ไม่คุ้นเคยกัน)

อาสนปญฺญตฺติ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาสนํ		ปญญฺตฺติ		อาสนปญญฺตฺติ.	(อาสน	+	ปญญฺตฺติ)
	 ปญญฺตฺติ	 อ.การปูลาด	 	 อาสนํ	 ซึ่งอาสนะ	 	 อาสนปญฺญตฺติ	 ชื่อว่าอาสนปญญฺตฺติ.	 (การปูลาด
อาสนะ)

มคฺคเทสโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคํ		ทสฺเสตีติ		มคฺคเทสโก,		ปุคฺคโล.	(มคฺคสทฺทุปปท	+	ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,แสดง	
+	ณฺวุปัจจัย)
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ทสฺเสติ	ย่อมแสดง		มคฺคํ	ซึ่งหนทาง		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มคฺคเทสโก	ชื่อว่ามคฺคเทสก	(ผู้แสดงหนทาง),	ได้แก่บุคคล.
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โพธิมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โพธิสฺส		มูลํ		โพธิมูลํ.	(โพธิ	+	มูล)
	 มูลํ	อ.โคน		โพธิสฺส	แห่งต้นโพธิ์		โพธิมูลํ	ชื่อว่าโพธิมูล.	(โคนต้นโพธิ์)

ทสสหสฺสีโลกธาตุ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทสสหสฺสํ		โลกธาตุ		ทสสหสฺสีโลกธาตุ.	(ทสสหสฺส	+	โลกธาตุ)
	 โลกธาตุ	อ.โลกธาตุ		ทสสหสฺสํ	หนึ่งหมื่น		ทสสหสฺสีโลกธาตุ	ชื่อว่าทสสหสฺสีโลกธาตุ.	(โลกธาตุ
หนึ่งหมื่น)

ปตฺตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปตฺโต  จ  โส  ทิวโส  จาติ  ปตฺตทิวโส. (ปตฺต + ทิวส)
	 ปตฺโต		จ	อ.อันถึงแล้วด้วย		โส	อ.อันถึงแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ปตฺตทิวโส	ชื่อว่าปตฺตทิวส.	(วันเป็นที่ถึงแล้ว)

ติรจฺฉานโยนิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ติรจฺฉานสฺส  โยนิ  ติรจฺฉานโยนิ. (ติรจฺฉาน + โยนิ)
	 โยนิ	อ.กําเนิด		ติรจฺฉานสฺส	แห่งสัตว์เดรัจฉาน		ติรจฺฉานโยนิ	ชื่อว่าติรจฺฉานโยนิ.	(กําเนิดสัตว์
เดรัจฉาน)

เปตฺติวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เปตฺติสฺส  วิสโย  เปตฺติวิสโย. (เปตฺติ + วิสย)
	 วิสโย	อ.วิสัย		เปตฺติสฺส	แห่งเปรต		เปตฺติวิสโย	ชื่อว่าเปตฺติวิสย.	(วิสัยแห่งเปรต)
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คามนิคมาทโย,  ปเทสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 คาโม		จ		นิคโม		จ		คามนิคมา.	(คาม	+	นิคม)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 คาโม		จ	อ.หมู่บ้านด้วย		นิคโม		จ	อ.นิคมด้วย		คามนิคมา	ชื่อว่าคามนิคม.	(หมู่บ้านและ
นิคม)
	 ๒.	 คามนิคมา		อาทิ		เยสนฺติ		คามนิคมาทโย,		ปเทสา.	(คามนิคม	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 คามนิคมา	อ.หมู่บ้านและนิคม	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปเทสานํ)	แห่งประเทศ	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปเทสา)	อ.ประเทศ	ท.	เหล่านั้น		คามนิคมาทโย	ชื่อว่าคาม
นิคมาทิ	(มีหมู่บ้านและนิคมเป็นต้น),	ได้แก่ประเทศทั้งหลาย.	

ปตฺตจีวรํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)
	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตและจีวร)

เคหทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวารํ		เคหทฺวารํ.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวารํ	ชื่อว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน)

ปญฺจปติฏฺ€โิต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺจ		องฺคานิ		ปติฏฺ€โิต		ปญฺจปติฏฺ€โิต.	(ปญฺจ	+	องฺค	+	ปติฏฺ€ิต)	มัชเฌโลปสมาส
	 ปติฏฺ€โิต	อ.อันตั้งไว้เฉพาะ		องฺคานิ	ซึ่งองค์	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจปติฏฺ€โิต	ชื่อว่าปญฺจปติฏฺ€ิต.	
(อันตั้งไว้เฉพาะองค์ห้า,	เบญจางคประดิษฐ์)
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อนฺโตฆรํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ฆรสฺส  อนฺโต  อนฺโตฆรํ. (อนฺโต + ฆร)
	 อนฺโต	ในภายใน		ฆรสฺส	แห่งเรือน		อนฺโตฆรํ	ชื่อว่าอนฺโตฆร.	(ภายในเรือน)

ทกฺขิโณทกํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิณาย		อุทกํ		ทกฺขิโณทกํ.	(ทกฺขิณา	+	อุทก)
	 อุทกํ	อ.นํ้า		ทกฺขิณาย	เพื่อทักษิณา		ทกฺขิโณทกํ	ชื่อว่าทกฺขิโณทก.	(นํ้าเพื่อทักษิณา)

กตภตฺตกิจฺโจ,  สตฺถา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจํ  ภตฺตกิจฺจํ. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 กตํ		ภตฺตกิจฺจํ		เยนาติ		กตภตฺตกิจฺโจ,		สตฺถา.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพีหิสมาส
	 	 ภตฺตกิจฺจํ	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		กตํ	ทรงกระทําแล้ว		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดานั้น		กตภตฺตกิจฺโจ	ชื่อว่ากตภตฺตกิจฺจ	(ผู้มีกิจด้วยภัตรที่ทรงทํา
แล้ว,	ผู้มีภัตกิจอันทรงทําแล้ว),	ได้แก่พระศาสดา.

กาเรตุกามา,  อุปาสิกา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาเรตุํ		กาเมตีติ		กาเรตุกามา,		อุปาสิกา.	(กาเรตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	
ณปัจจัย)		
	 (ยา		อุปาสิกา)	อ.อุบาสิกาใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		(สตฺถารํ)		กาเรตุํ	เพื่ออัน	ยังพระศาสดา	ให้
ทรงะกระทํา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อุปาสิกา)	อ.อุบาสิกานั้น		กาเรตุกามา	ชื่อว่ากาเรตุกามา	(ผู้ใคร่
เพื่ออันยังพระศาสดาให้ทรงกระทํา),	ได้แก่อุบาสิกา.
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มธุรสฺสโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 มธุโร  จ  โส  สโร  จาติ  มธุรสฺสโร. (มธุร + สร)
	 มธุโร		จ	อ.อันไพเราะด้วย		โส	อ.อันไพเราะนั้น		สโร		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มธุรสฺสโร	ชื่อว่ามธุรสฺสร.	(เสียงอันไพเราะ)

อนุโมทนธมฺมกถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อนุโมทนา  จ  สา  ธมฺมกถา  จาติ  อนุโมทนธมฺมกถา. (อนุโมทนา + ธมฺมกถา)
	 อนุโมทนา		จ	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนาด้วย		สา	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนานั้น		ธมฺมกถา		จ	เป็น
ธรรมกถาด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 อนุโมทนธมฺมกถา	 ชื่อว่าอนุโมทนธมฺมกถา.	 (ธรรมกถาเป็นเครื่อง
อนุโมทนา)

อญฺญถตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อญฺเญน		ปกาเรน		อญญฺถา.	(อญญฺ	+	ถาปัจจัย)	อัพยยตัทธิต
	 	 อญฺเญน		ปกาเรน	โดยประการอื่น		อญฺญถา	ชื่อว่าอญฺญถา.	(โดยประการอื่น)
	 ๒.	 อญญฺถา		ภาโว		อญญฺถตฺตํ.	(อญญฺถา	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อญฺญถา	แห่งโดยประการอื่น		อญฺญถตฺตํ	ชื่อว่าอญฺญถตฺต.	(ความเป็น
โดยประการอื่น)

เทสนานุสาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เทสนาย  อนุสาโร  เทสนานุสาโร. (เทสนา + อนุสาร)
	 อนุสาโร	อ.แนว		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนานุสาโร	ชื่อว่าเทสนานุสาร.	(แนวแห่งเทศนา)
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เทสนานุคตํ,  จิตฺตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทสนํ		อนุคตํ		เทสนานุคตํ,		จิตฺตํ.	(เทสนา	+	อนุคต)
	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		อนุคตํ	อันไปตาม		เทสนํ	ซึ่งเทศนา		เทสนานุคตํ	ชื่อว่าเทสนานุคต	(อันไปตาม
เทศนา),	ได้แก่จิต.

วิสภาคชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และปัญจมีทวิปทตุลยา-
ธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สมาโน		ภาโค		สภาโค.	(สมาน	+	ภาค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ภาโค	อ.ส่วน		สมาโน	อันเสมอกัน		สภาโค	ชื่อว่าสภาค.	(ส่วนอันเสมอกัน)
	 ๒.	 วิคโต	 	สภาโค	 	ยสฺมาติ	 	 วิสภาโค,	 	 ชโน.	 (วิ	 +	สภาค)	 ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 สภาโค	อ.ส่วนอันเสมอกัน		วิคโต	ไปปราศแล้ว		ยสฺมา		(ชนา)	จากชนใด		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(โส		ชโน)	อ.ชนนั้น		วิสภาโค	ชื่อว่าวิสภาค	(มีส่วนเสมอกันไปปราศแล้ว),	ได้แก่ชน.
	 ๓.	 วิสภาโค		จ		โส		ชโน		จาติ		วิสภาคชโน.	(วิสภาค	+	ชน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
	 	 วิสภาโค		จ	อ.อันมีส่วนเสมอกันไปปราศแล้วด้วย		โส	อ.อันมีส่วนเสมอกันไปปราศแล้วนั้น		
ชโน		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วิสภาคชโน	ชื่อว่าวิสภาคชน.	(ชนผู้มีส่วนเสมอไปปราศแล้ว)

กตากตํ,  กิจฺจํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. น  กตํ  อกตํ,  กิจฺจํ. (น + กต) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (กิจฺจํ)	อ.กิจ		กตํ	ถูกกระทําแล้ว		น	หามิได้		อกตํ	ชื่อว่าอกต	(ไม่ถูกทําแล้ว),	ได้แก่กิจ.
	 ๒.	 กตญฺจ		อกตญฺจ		กตากตํ,		กิจฺจํ.	(กต	+	อกต)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 กตํ		จ	อ.อันถูกกระทําแล้วด้วย		อกตํ		จ	อ.อันไม่ถูกกระทําแล้วด้วย		กตากตํ	ชื่อว่า 
กตากต	(ถูกทําและยังไม่ถูกทํา,	ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา),	ได้แก่กิจ.
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มมฺมจฺเฉทวจนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มมฺมํ  เฉทา  มมฺมจฺเฉทา. (มมฺม + เฉท) ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 เฉทา	อ.ตัด	ท.		มมฺมํ	ซึ่งความรัก		มมฺมจฺเฉทา	ชื่อว่ามมฺมจฺเฉท.	(ตัดความรัก)
	 ๒.	 มมฺมจฺเฉทา		จ		เต		วจนานิ		จาติ		มมฺมจฺเฉทวจนานิ.	(มมฺมจฺเฉท	+	วจน)	วิเสสนบุพพ-
บทกัมมธารยสมาส
	 	 มมฺมจฺเฉทา		จ	อ.ตัดซึ่งความรัก	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัดซึ่งความรัก	ท.	เหล่านั้น		วจนานิ		จ	
เป็นคําเป็นเหตุด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มมฺมจฺเฉทวจนานิ	ชื่อว่า	มมฺมจฺเฉทวจน.	(คําเป็นเหตุตัดความรัก) 
    

อสฺสทฺโธ,  อุปาสโก

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
 นตฺถิ  สทฺธา  ยสฺสาติ  อสฺสทฺโธ,  อุปาสโก. (น + สทฺธา)
	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		ยสฺส		(อุปาสกสฺส)	ของอุบาสกใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
อุปาสโก)	อ.อุบาสกนั้น		อสฺสทฺโธ	ชื่อว่าอสฺสทฺธ	(ผู้ไม่มีศรัทธา),	ได้แก่อุบาสก.

อปฺปสนฺโน,  อุปาสโก

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  ปสนฺโน  อปฺปสนฺโน,  อุปาสโก. (น + ปสนฺน)
	 (อุปาสโก)	อ.อุบาสก		ปสนฺโน	เลื่อมใสแล้ว		น	หามิได้		อปฺปสนฺโน	ชื่อว่าอปฺปสนฺน	(ผู้ไม่เลื่อมใส
แล้ว),	ได้แก่อุบาสก.

กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และวิเสสน
บุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กฏจฺฉุ		มตฺตา		ยสฺสาติ		กฏจฺฉุ.	(กฏจฺฉุ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 กฏจฺฉุ	อ.ทัพพี		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(ภิกฺขาย)	แห่งภิกษาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(สา		กฏจฺฉุ)	อ.ทัพพีนั้น		กฏจฺฉุ	ชื่อว่ากฏจฺฉุ	(มีทัพพีเป็นประมาณ),	ได้แก่ภิกษา.
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	 ๒.	 กฏจฺฉุ		จ		สา		ภิกฺขา		จาติ		กฏจฺฉุภิกฺขา.	(กฏจฺฉุ	+	ภิกฺขา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
	 	 กฏจฺฉุ		จ	อ.อันมีทัพพีเป็นประมาณด้วย		สา	อ.อันมีทัพพีเป็นประมาณนั้น		ภิกฺขา		จ	เป็น
ภิกษาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กฏจฺฉุภิกฺขา	ชื่อว่ากฏจฺฉุภิกฺขา.	(ภิกษามีทัพพีเป็นประมาณ)
	 ๓.	 กฏจฺฉุภิกฺขา		อาทิ		 เยสนฺติ		กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ,		วตฺถูนิ.	 (กฏจฺฉุภิกฺขา	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 กฏจฺฉุภิกฺขา	อ.ภิกษามีทัพพีเป็นประมาณ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่า
ใด		 (อตฺถิ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	 เหล่านั้น		กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ	 ชื่อว่า 
กฏจฺฉุภิกฺขาทิ	(มีภิกษามีทัพพีเป็นประมาณ),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.

สลากภตฺตาทีนิ,  ภตฺตานิ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 สลากภตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		สลากภตฺตาทีนิ,		ภตฺตานิ.	(สลากภตฺต	+	อาทิ)
	 สลากภตฺตํ	อ.สลากภัตร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ภตฺตานํ)	แห่งภัตร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ภตฺตานิ)	อ.ภัตร	ท.	เหล่านั้น		สลากภตฺตาทีนิ	ชื่อว่าสลากภตฺตาทิ	(มีสลาก
ภัตรเป็นต้น),	ได้แก่ภัตรทั้งหลาย.

จีวราทิปฺปจฺจยทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 จีวรํ		อาทิ		เยสนฺติ		จีวราทโย,		ปจฺจยา.	(จีวร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาส
	 	 จีวรํ	อ.จีวร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปจฺจยานํ)	แห่งปัจจัย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(เต		ปจฺจยา)	อ.ปัจจัย	ท.	เหล่านั้น		จีวราทโย	ชื่อว่าจีวราทิ	(มีจีวรเป็นต้น),	ได้แก่ปัจจัย
ทั้งหลาย.
	 ๒.	 จีวราทโย		จ		เต		ปจฺจยา		จาติ		จีวราทิปฺปจฺจยา.	(จีวราทิ	+	ปจฺจย)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 จีวราทโย		จ	อ.อันมีจีวรเป็นต้น	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีจีวรเป็นต้น	ท.	เหล่านั้น		ปจฺจยา		จ	
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เป็นปัจจัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จีวราทิปฺปจฺจยา	ชื่อว่าจีวราทิปฺปจฺจย.	(ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น)
 ๓. จีวราทิปฺปจฺจเย  ทานํ  จีวราทิปฺปจฺจยทานํ. (จีวราทิปฺปจฺจย + ทาน) ทุติยาตัปปุริสสมาส 
			 	 ทานํ	 อ.การถวาย	 	 จีวราทิปฺปจฺจเย	 ซึ่งปัจจัยมีจีวรเป็นต้น	 ท.	 	 จีวราทิปฺปจฺจยทานํ	 ชื่อว่า 
จีวราทิปฺปจฺจยทาน.	(การถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้น)

อุปชฺฌายวตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปชฺฌายสฺส		วตฺตํ		อุปชฺฌายวตฺตํ.	(อุปชฺฌาย	+	วตฺต)
	 วตฺตํ	 อ.วัตร	 	 อุปชฺฌายสฺส	 เพื่อพระอุปัชฌาย์	 	 อุปชฺฌายวตฺตํ	 ชื่อว่าอุปชฺฌายวตฺต.	 (วัตรเพื่อ 
พระอุปัชฌาย์)

อาจริยวตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อาจริยสฺส  วตฺตํ  อาจริยวตฺตํ. (อาจริย + วตฺต)
	 วตฺตํ	อ.วัตร		อาจริยสฺส	เพื่ออาจารย์		อาจริยวตฺตํ	ชื่อว่าอาจริยวตฺต.	(วัตรเพื่ออาจารย์)

อาคนฺตุกวตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกานํ		อตฺถาย		วตฺตํ		อาคนฺตุกวตฺตํ.	(อาคนฺตุก	+	วตฺต)
	 วตฺตํ	อ.วัตร		อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		อาคนฺตุกานํ	แก่ภิกษุผู้จรมา	ท.		อาคนฺตุกวตฺตํ	ชื่อว่า 
อาคนฺตุกวตฺต.	(วัตรเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุผู้จรมา)

คมิกวตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมิกานํ		อตฺถาย		วตฺตํ		คมิกวตฺตํ.	(คมิก	+	วตฺต)
	 วตฺตํ	อ.วัตร		อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		คมิกานํ	แก่ภิกษุผู้จะไป	ท.		คมิกวตฺตํ	ชื่อว่าคมิกวตฺต.	
(วัตรเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุผู้จะไป)
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เจติยงฺคณวตฺตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เจติยสฺส		องฺคโณ		เจติยงฺคโณ.	(เจติย	+	องฺคณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 องฺคโณ	อ.เนิน		เจติยสฺส	แห่งพระเจดีย์		เจติยงฺคโณ	ชื่อว่าเจติยงฺคณ.	(เนินแห่งพระเจดีย์)
	 ๒.	 เจติยงฺคเณ		วตฺตํ		เจติยงฺคณวตฺตํ.	(เจติยงฺคณ	+	วตฺต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺตํ	อ.วัตร		เจติยงฺคเณ	ที่เนินแห่งพระเจดีย์		เจติยงฺคณวตฺตํ	ชื่อว่าเจติยงฺคณวตฺต.	(วัตร
ที่เนินพระเจดีย์)

อุโปสถาคารวตฺตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อุโปสถสฺส		อาคารํ		อุโปสถาคารํ.	(อุโปสถ	+	อาคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อาคารํ	อ.เรือน		อุโปสถสฺส	แห่งอุโบสถ		อุโปสถาคารํ	ชื่อว่าอุโปสถาคาร.	(เรือนอุโบสถ,	
โรงอุโบสถ)
	 ๒.	 อุโปสถาคาเร		วตฺตํ		อุโปสถาคารวตฺตํ.	(อุโปสถาคาร	+	วตฺต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺตํ	อ.วัตร		อุโปสถาคาเร	ในเรือนแห่งอุโบสถ		อุโปสถาคารวตฺตํ	ชื่อว่าอุโปสถาคารวตฺต.	
(วัตรในโรงอุโบสถ)	

โภชนสาลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โภชนญฺจ		ตํ		สาลา		จาติ		โภชนสาลา.	(โภชน	+	สาลา)
	 โภชนํ		จ	อ.เป็นที่ฉันด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ฉันนั้น		สาลา		จ	เป็นศาลาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
โภชนสาลา	ชื่อว่าโภชนสาลา.	(ศาลาเป็นที่ฉัน,	โรงฉัน,	หอฉัน)

ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ,  วตฺตานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ชนฺตาฆเร  วตฺตํ  ชนฺตาฆรวตฺตํ. (ชนฺตาฆร + วตฺต) สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺตํ	อ.วัตร		ชนฺตาฆเร	ในเรือนไฟ		ชนฺตาฆรวตฺตํ	ชื่อว่าชนฺตาฆรวตฺต.	(วัตรในโรงไฟ)
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 ๒. ชนฺตาฆรวตฺตํ  อาทิ  เยสนฺติ  ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ,  วตฺตานิ. (ชนฺตาฆรวตฺต + อาทิ) ฉัฏฐี
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ชนฺตาฆรวตฺตํ	อ.วัตรในเรือนไฟ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺตานํ)	แห่งวัตร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺตานิ)	อ.วัตร	ท.	เหล่านั้น		ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ	ชื่อว่า	ชนฺตาฆรวตฺตาทิ	
(มีวัตรในโรงไฟเป็นต้น),	ได้แก่วัตรทั้งหลาย.	

ภาวนารามตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภาวนา		อาราโม		ยสฺสาติ		ภาวนาราโม,		ปุคฺคโล.	(ภาวนา	+	อาราม)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ภาวนา	อ.ภาวนา		อาราโม	เป็นที่มายินดี		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ภาวนาราโม	ชื่อว่าภาวนาราม	(มีภาวนาเป็นที่มายินดี),	
ได้แก่บุคคล.
	 ๒.	 ภาวนารามสฺส		ภาโว		ภาวนารามตา.	(ภาวนาราม	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ภาวนารามสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี		ภาวนา-
รามตา	ชื่อว่าภาวนารามตา.	(ความเป็นแห่งบุคคลเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี)

อุสฺสาหมตฺตํ,  การณํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุสฺสาโห		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุสฺสาหมตฺตํ,		การณํ.	(อุสฺสาห	+	มตฺตา)
	 อุสฺสาโห	อ.ความอุตสาหะ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่	
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		การณํ)	อ.เหตุนั้น		อุสฺสาหมตฺตํ	ชื่อว่าอุสฺสาหมตฺต	(มีความอุตสาหะเป็นประมาณ,	
สักว่าความอุตสาหะ),	ได้แก่เหตุ.	

รตฺตินฺทิวา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 รตฺติ  จ  ทิวา  จ  รตฺตินฺทิวา. (รตฺติ + ทิว)
	 รตฺติ		จ	อ.คืนด้วย		ทิวา		จ	อ.วันด้วย		รตฺตินฺทิวา	ชื่อว่ารตฺตินฺทิว.	(คืนและวัน)
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สทฺธาปพฺพชิโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สทฺธาย		ปพฺพชิโต		สทฺธาปพฺพชิโต,		กุลปุตฺโต.	(สทฺธา	+	ปพฺพชิต)
	 (กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตร		ปพฺพชิโต	บวชแล้ว		สทฺธาย	ด้วยศรัทธา		สทฺธาปพฺพชิโต	ชื่อว่าสทฺธา-
ปพฺพชิต	(ผู้บวชด้วยศรัทธา),	ได้แก่กุลบุตร.

ติลกฺขณํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตีณิ		ลกฺขณานิ		ติลกฺขณํ.	(ติ	+	ลกฺขณ)
	 ลกฺขณานิ	อ.ลักษณะ	ท.		ตีณิ	สาม		ติลกฺขณํ	ชื่อว่าติลกฺขณ.	(ลักษณะสาม,	ไตรลักษณ์)

โยคกฺเขโม

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยคา		เขโม		โยคกฺเขโม.	(โยค	+	เขม)
	 เขโม	อ.เป็นแดนเกษม		โยคา	จากโยคะ		โยคกฺเขโม	ชื่อว่าโยคกฺเขม.	(เป็นแดนเกษมจากโยคะ)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)
	 อวสานํ	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)



  



๗. ฉตฺตปาณอิุปาสกวตฺถุ ฯ  [๓๙]

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ  (มยา  วุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ อุ.เรื่่�อุงแห่่งอุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ  (มยา) อุันข้้าพเจฺ้า 

(พรื่ะพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าว ฯ

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ วุตฺตฺกัมมะใน วุจฺฺจฺเตฺๆ อุาข้ยาตฺบทกัมมวาจฺก

มยา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๗. เร่ื่�องอุบาสกช่ื่�อว่าฉัตตปาณิ

๑. “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผนฺฺตฺิ  อุิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺฺถุา  สาวตฺฺถุิยํ  วิห่รื่นฺโตฺ  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ 

   อุารื่พฺภิ กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา  สาวตฺฺถุิยํ  วิห่รื่นฺโตฺ  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  อุารื่พฺภิ  “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผนฺฺตฺิ  อุิมํ  ธมฺมเทสนํ   

 กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อุ.พรื่ะศาสดา  วิหรุนฺฺโตฺ เม่�อุปรื่ะทับ  สาวตฺฺถุิยํ ในเม่อุงสาวัตฺถุี  อุารุพฺฺภ ทรื่ง

ปรื่ารื่ภิ  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปกาสกํ ซึ่่�งอุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ  กเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิมํ  ธมฺม- 

เทสนฺํ ซึ่่�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี�  “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผนฺฺตฺิ ว่า “ยถุาปิ  รืุ่จฺิรื่ํ  ปุปฺผํํ” ดังนี�

เป็นตฺ้น ฯ 

 พรื่ะศาสดาเม่�อุปรื่ะทับอุย่่ ในเม่อุงสาวตฺัถุี ทรื่งปรื่ารื่ภิอุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ ตฺรื่ัสพรื่ะ

ธรื่รื่มเทศนานี�ว่า “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ   ปุปฺผํ” ดังนี�เป็นตฺ้น 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ยถุาปิ  รืุ่จฺิรื่ํ  ปุปฺผํํ” สรื่่ปะใน  

อุิตฺิๆ ศัพท์ อุาทยัตฺถุะใน อุิมํ  ธมฺมเทสนํ  อุิมํ วิเสสนะข้อุง ธมฺมเทสนํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน 

กเถุสิ  สาวตฺฺถุิยํ วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโตฺๆ อุัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อุง สตฺฺถุา  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ 

อุวุตฺตฺกัมมะใน อุารื่พฺภิๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๒. สาวตฺฺถุิยํ  ห่ิ  ฉตฺฺตฺปาณิิ  นาม  อุุปาสโก  ตฺิปิฏกธโรื่  อุนาคามี ฯ

 สาวตฺฺถุิยํ  ห่ิ  ฉตฺฺตฺปาณิิ  นาม  อุุปาสโก  ตฺิปิฏกธโรื่  อุนาคามี  (อุโห่สิ) ฯ

 หิ ดังจฺะกล่่าวโดยพิสดารื่  อุุปาสโก อุ.อุุบาสก  ฉตฺฺตฺปาณิิ  นฺาม ชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ   

สาวตฺฺถุิยํ ในเม่อุงสาวัตฺถุี  ตฺิปิฏกธโรุ เป็นผํ่้ทรื่งไว้ซึ่่�งปิฎกสาม  อุนฺาคามี เป็นพรื่ะ

อุนาคามี  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้ว ฯ

 ความพิสดารื่ว่า อุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ ในเม่อุงสาวัตฺถุี ได้เป็นผํ่้ทรื่งพรื่ะไตฺรื่ปิฎก เป็น

พรื่ะอุนาคามี

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณิโชื่ตฺกะ  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ ฉตฺฺตฺปาณิิๆ วิเสสนะข้อุง  

อุุปาสโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุโห่สิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สาวตฺฺถุิยํ วิสยาธารื่ะใน  

ฉตฺฺตฺปาณิิ  ตฺิปิฏกธโรื่ ก็ดี  อุนาคามี ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน อุโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓. โส  ปาโตฺว  อุุโปสถุิโก  หุ่ตฺฺวา  สตฺฺถุุ  อุุปฏฺานํ  อุคมาสิ ฯ

 โส  (อุุปาสโก)  ปาโตฺว  อุุโปสถุิโก  หุ่ตฺฺวา  สตฺฺถุุ  อุุปฏฺานํ  อุคมาสิ ฯ

 โส  (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสกนั�น  อุุโปสถุิโก เป็นผํ่้รื่ักษาซึ่่�งอุุโบสถุ  ปาโตฺว ในเวล่าเชื่้า

เทียว  หุตฺฺวา เป็นแล่้ว  อุคมาสิ ได้ไปแล่้ว  อุุปฏฺฅานฺํ ส่่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  สตฺฺถุุ ข้อุงพรื่ะ

ศาสดา ฯ

 อุุบากสนั�น เป็นผํ่้รื่ักษาอุุโบสถุแตฺ่เชื่้าตฺรื่่่ ได้ไปส่่ที�บํารืุ่งข้อุงพรื่ะศาสดา

 โส วิเสสนะข้อุง อุุปาสโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุคมาสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์  

อุวธารื่ณิะเข้้ากับ ปาโตฺๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อุุโปสถุิโกๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน อุคมาสิ  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน อุุปฏฺฅานํๆ สัมปาปุณิียกัมมะใน อุคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔. อุนาคามิอุรื่ิยสาวกานํ  ห่ิ  สมาทานวเสน  อุุโปสถุกมฺมํ  นาม  นตฺฺถุิ ฯ

 หิ จฺรื่ิงอุย่่  อุุโปสถุกมฺมํ  นฺาม ชื่่�อุ อุ.อุุโบสถุกรื่รื่ม  สมาทานฺวเสนฺ ด้วยสามารื่ถุแห่่ง

การื่สมาทาน  นฺตฺฺถุิ ย่อุมไม่มี  อุนฺาคามิอุรุิยสาวกานฺํ แก่พรื่ะอุรื่ิยสาวกผํ่้เป็นพรื่ะ
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อุนาคามี ท. ฯ

 ความจฺรื่ิง ชื่่�อุว่าอุุโบสถุกรื่รื่ม ด้วยสามารื่ถุการื่สมาทาน ย่อุมไม่มีแก่พรื่ะอุรื่ิยสาวก 

ผํ่้เป็นพรื่ะอุนาคามี

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณิโชื่ตฺกะ  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ อุุโปสถุกมฺมํๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุนาคามิอุรื่ิยสาวกานํ สัมปทานใน นตฺฺถุิ  สมาทานวเสน 

ตฺตฺิยาวิเสสนะใน อุุโปสถุกมฺมํ ฯ

 ................................................................................................................................

๕. มคฺเคเนว  เตฺสํ  พฺรื่หฺ่มจฺรื่ิยฺจฺ  เอุกภิตฺฺตฺิกฺจฺ  อุาคตฺํ ฯ

 มคฺเคน  เอุว  เตฺสํ  (อุนาคามิอุรื่ิยสาวกานํ)  พฺรื่หฺ่มจฺรื่ิยํ  จฺ  เอุกภิตฺฺตฺิกํ  จฺ  อุาคตฺํ ฯ

 พฺฺรุหฺมจฺรุิยํ  จฺ อุ.พรื่ห่มจฺรื่รื่ย์ด้วย  เอุกภตฺฺตฺิกํ  จฺ อุ.ความเป็นแห่่งบุคคล่ผํ่้มีภิัตฺรื่ 

ห่นเดียวด้วย  อุาคตฺํ มาแล่้ว  เตฺสํ  (อุนฺาคามิอุรุิยสาวกานฺํ) แก่พรื่ะอุรื่ิยสาวกผํ่้เป็น

พรื่ะอุนาคามี ท. เห่ล่่านั�น  มคฺเคนฺ  เอุว โดยมรื่รื่คนั�นเทียว ฯ

 พรื่ห่มจฺรื่รื่ย์ แล่ะความเป็นผํ่้มีภิัตฺรื่ห่นเดียว มาแล่้วแก่พรื่ะอุรื่ิยสาวกผํ่้เป็นพรื่ะอุนาคามี

เห่ล่่านั�น โดยมรื่รื่คนั�นแห่ล่ะ

 พฺรื่หฺ่มจฺรื่ิยํ ก็ดี  เอุกภิตฺฺตฺิกํ ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อุาคตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์  

อุวธารื่ณิะเข้้ากับ มคฺเคนๆ ตฺตฺิยาวิเสสนะใน อุาคตฺํ  เตฺสํ วิเสสนะข้อุง อุนาคามิ- 

อุรื่ิยสาวกานํๆ สัมปทานใน อุาคตฺํ  จฺ สอุงศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ พฺรื่หฺ่มจฺรื่ิยํ แล่ะ 

เอุกภิตฺฺตฺิกํ ฯ

 ................................................................................................................................

๖. เตฺเนวาห่  “ฆฏิกาโรื่  โข้  มห่ารื่าชื่  กุมฺภิกาโรื่  เอุกภิตฺฺตฺิโก  พฺรื่หฺ่มจฺารื่ี  สีล่วา 

กลฺ่ยาณิธมฺโมตฺิ ฯ

 เตฺน  เอุว  (ภิควา)  อุาห่  “ฆฏิกาโรื่  โข้  มห่ารื่าชื่  กุมฺภิกาโรื่  เอุกภิตฺฺตฺิโก  พฺรื่หฺ่มจฺารื่ี  สีล่วา   

กลฺ่ยาณิธมฺโม  (โห่ตฺิ)”  อุิตฺิ ฯ

 เตฺนฺ  เอุว เพรื่าะเห่ตฺุนั�นนั�นเทียว  (ภควา) อุ.พรื่ะผํ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  อุาห ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ 

ว่า  “มหารุาช ด่ก่อุนมห่าบพิตฺรื่  กุมฺภกาโรุ อุ.บุคคล่ผํ่้กรื่ะทําซึ่่�งห่ม้อุ  ฆฏิกาโรุ  โข 
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ชื่่�อุว่าฆฏิการื่แล่  เอุกภตฺฺตฺิโก เป็นผํ่้มีภิัตฺรื่ห่นเดียว  พฺฺรุหฺมจฺารุี เป็นผํ่้ปรื่ะพฤตฺิ 

ซึ่่�งธรื่รื่มอุันปรื่ะเสรื่ิฐโดยปกตฺิ  สีลวา เป็นผํ่้มีศีล่  กลฺยาณิธมฺโม เป็นผํ่้มีธรื่รื่มอุันงาม  

(โหตฺิ) ย่อุมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี�เป็นตฺ้น ฯ

 เพรื่าะเห่ตฺุนั�นนั�นแห่ล่ะ พรื่ะผํ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ตฺรื่ัสว่า “มห่าบพิตฺรื่ ชื่่างห่ม้อุ ชื่่�อุว่า 

ฆฏิการื่แล่ มีภิัตฺรื่ห่นเดียว เป็นผํ่้ปรื่ะพฤตฺิพรื่ห่มจฺรื่รื่ย์โดยปกตฺิ เป็นผํ่้มีศีล่ มีธรื่รื่ม 

อุันงาม ดังนี�เป็นตฺ้น

 เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ เตฺนๆ เห่ตฺวัตฺถุะ  ภิควา สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบท-

กัตฺตฺุวาจฺก  มห่ารื่าชื่ อุาล่ปนะ  ฆฏิกาโรื่ สัญญาวิเสสนะข้อุง กุมฺภิกาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โข้ศัพท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  เอุกภิตฺฺตฺิโก ก็ดี  พฺรื่หฺ่มจฺารื่ี ก็ดี  

สีล่วา ก็ดี  กลฺ่ยาณิธมฺโม ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาทยัตฺถุะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๗. เอุวํ  อุนาคามิโน  ปกตฺิยาว  เอุกภิตฺฺตฺิกา  จฺ  พฺรื่หฺ่มจฺารื่ิโน  จฺ  โห่นฺตฺิ ฯ

 อุนฺาคามิโนฺ อุ.พรื่ะอุนาคามี ท.  เอุภตฺฺตฺิกา  จฺ เป็นผํ่้มีภิัตฺรื่ห่นเดียวด้วย  พฺฺรุหฺม- 

จฺารุิโนฺ  จฺ เป็นผํ่้ปรื่ะพฤตฺิซึ่่�งธรื่รื่มอุันปรื่ะเสรื่ิฐโดยปกตฺิด้วย  โหนฺฺตฺิ ย่อุมเป็น   

ปกตฺิยาว โดยปกตฺิเทียว  เอุวํ อุย่างนี� ฯ

 พรื่ะอุนาคามีทั�งห่ล่าย เป็นผํ่้ภิัตฺรื่ห่นเดียว แล่ะเป็นผํ่้ปรื่ะพฤตฺิพรื่ห่มจฺรื่รื่ย์ โดยปกตฺิ 

ทีเดียวอุย่างนี�

 อุนาคามิโน สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวสาจฺก  เอุวํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน  

โห่นฺตฺิ  เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ ปกตฺิยาๆ ตฺตฺิยาวิเสสนะใน โห่นฺตฺิ  เอุกภิตฺฺตฺิกา ก็ดี  

พฺรื่หฺ่มจฺารื่ิโน ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ  จฺ สอุงศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ เอุกภิตฺฺตฺิกา 

แล่ะ พฺรื่หฺ่มจฺารื่ิโน ฯ

 ................................................................................................................................

๘. โสปิ  ตฺเถุว  อุุโปสถุิโก  หุ่ตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  อุุปสงฺกมิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  ธมฺมกถุํ  สุณินฺโตฺ   

นิสีทิ ฯ

 โสปิ  (อุุปาสโก)  ตฺถุา  เอุว  อุุโปสถุิโก  หุ่ตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  อุุปสงฺกมิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  ธมฺมกถุํ  สุณินฺโตฺ  

นิสีทิ ฯ
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 โสปิ  (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสกแม้นั�น  อุุโปสถุิโก เป็นผํ่้รื่ักษาซึ่่�งอุุโบสถุ  ตฺถุา  เอุว เห่ม่อุน

อุย่างนั�นนั�นเทียว  หุตฺฺวา เป็นแล่้ว  อุุปสงฺกมิตฺฺวา เข้้าไปเฝ้าแล่้ว  สตฺฺถุารุํ ซึ่่�งพรื่ะ

ศาสดา  วนฺฺทิตฺฺวา ถุวายบังคมแล่้ว  สุณินฺฺโตฺ  นฺิสีทิ นั�งฟังอุย่่แล่้ว  ธมฺมกถุํ ซึ่่�งวาจฺา

เป็นเครื่่�อุงกล่่าวซึ่่�งธรื่รื่ม ฯ

 อุุบาสกแม้นั�น เป็นผํ่้รื่ักษาอุุโบสถุเห่ม่อุนอุย่างนั�นนั�นแห่ล่ะ เข้้าไปเฝ้าพรื่ะศาสดา 

ถุวายบังคม นั�งฟังธรื่รื่มกถุา

 อุปิศัพท์ อุเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ โสๆ วิเสสนะข้อุง อุุปาสโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ  

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ ตฺถุาๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน หุ่ตฺฺวา   

อุุโปสถุิโก วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุปสงฺกมิตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ อุวุตฺตฺกัมมะ 

ใน อุุปสงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุณินฺโตฺ  ธมฺมกถุํ 

อุวุตฺตฺกัมมะใน สุณินฺโตฺๆ อุัพภิัตฺรื่กิรื่ิยาข้อุง อุุปาสโก ฯ

 ................................................................................................................................

๙. ตฺสฺม่  สมเย  รื่าชื่า  ปเสนทิโกสโล่  สตฺฺถุุ  อุุปฏฺานํ  อุคมาสิ ฯ

 ตฺสฺมึ  สมเย ในสมัยนั�น  รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  ปเสนฺทิโกสโล พรื่ะนามว่าปเสนทิโกศล่  

อุคมาสิ ได้เสด็จฺไปแล่้ว  อุุปฏฺฅานฺํ ส่่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  สตฺฺถุุ ข้อุงพรื่ะศาสดา ฯ

 ในสมัยนั�น พรื่ะรื่าชื่าพรื่ะนามว่าปเสนทิโกศล่ ได้เสด็จฺไปส่่ที�บํารืุ่งข้อุงพรื่ะศาสดา

 ตฺสฺม่ วิเสสนะข้อุง สมเยๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อุคมาสิ  รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุคมาสิๆ  

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปเสนทิโกสโล่ สัญญาวิเสสนะข้อุง รื่าชื่า  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน 

อุุปฏฺฅานํๆ สัมปาปุณิียกัมมะใน อุคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐. อุุปาสโก  ตฺํ  อุาคจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวา  “อุุฏฺาตฺพฺพํ  นุ  โข้,  โนตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  “อุห่ํ  

อุคฺครื่าชื่สฺส  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน,  ตฺสฺส  เม  ปเทสรื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺาตฺํุ  น  ยุตฺฺตฺํ; 

รื่าชื่า  โข้  ปน  เม  อุนุฏฺห่นฺตฺสฺส  กุชืฺ่ฌิสฺสตฺิ,  เอุตฺสฺม่  กุชืฺ่ฌนฺเตฺปิ, เนว อุุฏฺห่ิสฺสามิ;   

รื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺห่นฺเตฺน  ห่ิ  รื่าชื่า  ครืุ่กโตฺ  โห่ตฺิ,  โน  สตฺฺถุา;  เนว อุุฏฺห่ิสฺสามีตฺิ  

น  อุุฏฺห่ิ ฯ
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 อุุปาสโก  ตฺํ  (รื่าชื่านํ)  อุาคจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวา  “(มยา)  อุุฏฺาตฺพฺพํ  นุ  โข้,  (อุุทาหุ่  มยา)  

โน  (อุุฏฺาตฺพฺพํ)”  อุิตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  “อุห่ํ  อุคฺครื่าชื่สฺส  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน  (อุมฺห่ิ),  ตฺสฺส  เม   

ปเทสรื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺาตฺํุ  น  ยุตฺฺตฺํ;  รื่าชื่า  โข้  ปน  เม  อุนุฏฺห่นฺตฺสฺส  กุชืฺ่ฌิสฺสตฺิ,  เอุตฺสฺม่  

(รืฺ่เฃ)  กุชืฺ่ฌนฺเตฺปิ, (อุห่ํ)  เนว  อุุฏฺห่ิสฺสามิ;  (มยา)  รื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺห่นฺเตฺน  ห่ิ  รื่าชื่า   

ครืุ่กโตฺ  โห่ตฺิ,  โน  (มยา  รื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺฐห่นฺเตฺน)  สตฺฺถุา  (ครืุ่กโตฺ  โห่ตฺิ);  (อุห่ํ)  เนว  

อุุฏฺห่ิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวา)  น  อุุฏฺห่ิ ฯ

 อุุปาสโก อุ.อุุบาสก  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺํ  (รุาชานฺํ) ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่านั�น  อุาคจฺฺฉนฺฺตฺํ  

ผํ่้เสด็จฺมาอุย่่  จฺินฺฺเตฺตฺฺวา คิดแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “(มยา) อุันเรื่า  อุุฏฺฅาตฺพฺฺพฺํ  นฺุ  โข พ่งลุ่ก

ข้่�นห่รื่่อุห่นอุแล่,  (อุุทาหุ) ห่รื่่อุว่า  (มยา) อุันเรื่า  โนฺ  (อุุฏฺฅาตฺพฺฺพฺํ) ไม่พ่งลุ่กข้่�น”  อุิตฺิ 

ดังนี�  (จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “อุหํ อุ.เรื่า  นฺิสินฺฺโนฺ เป็นผํ่้นั�งแล่้ว  สนฺฺตฺิเก ใน

สํานัก  อุคฺครุาชสฺส ข้อุงพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เล่ิศ  (อุมฺหิ) ย่อุมเป็น,  ตฺสฺส  เม  ปเทสรุาชานฺํ  

ทิสฺวา  อุุฏฺาตฺํุ อุ.อุัน อุันเรื่านั�น เห่็น ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เป็นให่ญ่ในปรื่ะเทศ แล่้วจฺ่งลุ่กข้่�น  

นฺ  ยุตฺฺตฺํ ไม่ควรื่แล่้ว;  ปนฺ ก็  รุาชา  โข อุ.พรื่ะรื่าชื่าแล่  กุชฺฌิสฺสตฺิ จฺักทรื่งกรื่ิ�ว  เม  

ตฺ่อุเรื่า  อุนฺุฏฺฅหนฺฺตฺสฺส ผํ่้ไม่ลุ่กข้่�นอุย่่,  เอุตฺสฺมึ  (รุญฺเฃ) ครื่ั�นเม่�อุพรื่ะรื่าชื่านั�น   

กุชฺฌนฺฺเตฺปิ แม้ทรื่งกรื่ิ�วอุย่่,  (อุหํ) อุ.เรื่า  เนฺว  อุุฏฺฅหิสฺสามิ จฺักไม่ลุ่กข้่�นนั�นเทียว;  หิ 

เพรื่าะว่า  รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (มยา)  รุาชานฺํ  ทิสฺวา  อุุฏฺหนฺฺเตฺนฺ  ครุุกโตฺ เป็นผํ่้  

อุันเรื่า เห่็นแล่้ว ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่า ลุ่กข้่�นอุย่่ กรื่ะทําให่้ห่นักแล่้ว  โหตฺิ ย่อุมเป็น,  สตฺฺถุา 

อุ.พรื่ะศาสดา  (มยา)  รุาชานฺํ  ทิสฺวา  อุุฏฺหนฺฺเตฺนฺ  ครุุกโตฺ เป็นผํ่้ อุันเรื่า เห่็นแล่้ว 

ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่า ลุ่กข้่�นอุย่่ กรื่ะทําให่้ห่นักแล่้ว  โหตฺิ ย่อุมเป็น  โนฺ ห่ามิได้,  (อุหํ) อุ.เรื่า  

เนฺว  อุุฏฺฅหิสฺสามิ จฺักไม่ลุ่กข้่�นนั�นเทียว”  อุิตฺิ ดังนี�  นฺ  อุุฏฺฅหิ ไม่ลุ่กข้่�นแล่้ว ฯ

 อุุบาสก เห่็นพรื่ะรื่าชื่านั�นผํ่้กําล่ังเสด็จฺมา คิดว่า “เรื่าควรื่ลุ่กข้่�นห่รื่่อุไม่ควรื่ลุ่กข้่�น” คิดว่า 

“เรื่านั�งในสํานักข้อุงพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เล่ิศ, การื่ที�เรื่านั�น เห่็นพรื่ะรื่าชื่าในปรื่ะเทศ แล่้วลุ่กข้่�น 

ไม่ควรื่เล่ย, ก็ พรื่ะรื่าชื่าแล่ จฺักกรื่ิ�วตฺ่อุเรื่าผํ่้ไม่ลุ่กข้่�นอุย่่, เม่�อุพรื่ะรื่าชื่าแม้กรื่ิ�วอุย่่, เรื่า

จฺักไม่ลุ่กข้่�นนั�นแห่ล่ะ, เพรื่าะว่า พรื่ะรื่าชื่า เป็นผํ่้ที�เรื่าเห่็นพรื่ะรื่าชื่าลุ่กข้่�นอุย่่ ทําให่้

ห่นัก, พรื่ะศาสดา เป็นผํ่้อุันเรื่าเห่็นพรื่ะรื่าชื่า แล่้วลุ่กข้่�น ทําให่้ห่นัก ห่ามิได้, เรื่าจฺักไม่

ลุ่กข้่�นนั�นแห่ล่ะ” ดังนี�แล่้ว ก็ไม่ลุ่กข้่�น

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅห่ิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ ก็ดี  อุาคจฺฺฉนฺตฺํ ก็ดี วิเสสนะ
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ข้อุง รื่าชื่านํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวา  “มยา อุนภิิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน อุุฏฺฅาตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาววาจฺก นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โข้ศัพท์ วจฺนาล่ังการื่ะ   

อุุทาหุ่ ปุจฺฉนัตฺถุะ  มยา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅาตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาววาจฺก  โนศัพท์ 

ปฏิเสธใน อุุฏฺฅาตฺพฺพํ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวา  

“อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุคฺครื่าชื่สฺส สามีสัมพันธะใน  

สนฺตฺิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นิสินฺโนๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิ,  อุุฏฺฅาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน ยุตฺฺตฺํๆ 

กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อุง เมๆ ฉัฏฐีอุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅาตฺุํ  ปเทสรื่าชื่านํ 

อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุฏฺฅาตฺุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ยุตฺฺตฺํ,  ปนศัพท์ 

วากยารื่ัมภิโชื่ตฺกะ  รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน กุชืฺ่ฌิสฺสตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โข้ศัพท์  

วจฺนาล่ังการื่ะ  เม สัมปทานใน กุชืฺ่ฌิสฺสตฺิ  อุนุฏฺฅห่นฺตฺสฺส วิเสสนะข้อุง เม,  เอุตฺสฺม่  

วิเสสนะข้อุง รืฺ่เฃๆ ล่ักข้ณิะใน กุชืฺ่ฌนฺเตฺๆ ล่ักข้ณิกิรื่ิยา  อุปิศัพท์ อุเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

กุชืฺ่ฌนฺเตฺ,  อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅห่ิสฺสามิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะ

เข้้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อุุฏฺฅห่ิสฺสามิ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชื่ตฺกะ  รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มยา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ครืุ่กโตฺ  รื่าชื่านํ อุวุตฺตฺกัมมะใน 

ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุฏฺฅห่นฺเตฺนๆ วิเสสนะข้อุง มยา  ครืุ่กโตฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  

สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตฺถุะ  มยา  

อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ครืุ่กโตฺ  รื่าชื่านํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อุุฏฺฅห่นฺเตฺนๆ วิเสสนะข้อุง มยา  ครืุ่กโตฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

อุุฏฺฅห่ิสฺสามิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน 

อุุฏฺฅห่ิสฺสามิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุฏฺฅห่ิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อุุฏฺฅห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑. ปณิฺฑิตฺปุรื่ิสา  จฺ  นาม  ครืุ่ตฺรื่านํ  สนฺตฺิเก  นิสีทิตฺฺวา  อุนุฏฺห่นฺตฺํ  ทิสฺวา  น   

กุชืฺ่ฌนฺตฺิ ฯ  

 ปณิฺฑิตฺปุรื่ิสา  จฺ  นาม  (ปุคฺคล่ํ)  ครืุ่ตฺรื่านํ  (ชื่นานํ)  สนฺตฺิเก  นิสีทิตฺฺวา  อุนุฏฺห่นฺตฺํ  ทิสฺวา   

น  กุชืฺ่ฌนฺตฺิ ฯ  

 จฺ ก็  ปณิฺฑิตฺปุรุิสา  นฺาม ชื่่�อุ อุ.บุรืุ่ษผํ่้เป็นบัณิฑิตฺ ท.  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  (ปุคฺคลํ)  
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ซึ่่�งบุคคล่  ครุุตฺรุานฺํ  (ชนฺานฺํ)  สนฺฺตฺิเก  นฺิสีทิตฺฺวา  อุนฺุฏฺหนฺฺตฺํ ผํ่้ นั�งแล่้ว ในสํานัก  

ข้อุงชื่น ท. ผํ่้เป็นที�เคารื่พกว่า ไม่ลุ่กข้่�นอุย่่  นฺ  กุชฺฌนฺฺตฺิ ย่อุมไม่โกรื่ธ ฯ

 ก็ ธรื่รื่มดาว่าพวกบุรืุ่ษผํ่้เป็นบัณิฑิตฺ เห่็นบุคคล่ผํ่้นั�งในสํานักข้อุงพวกชื่นผํ่้ควรื่เคารื่พ

กว่า ไม่ลุ่กข้่�นอุย่่ ย่อุมไม่โกรื่ธ

 จฺศัพท์ วากยารื่ัมภิโชื่ตฺกะ  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ ปณิฺฑิตฺปุรื่ิสาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน กุชืฺ่ฌนฺตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ครืุ่ตฺรื่านํ วิเสสนะข้อุง ชื่นานํๆ สามีสัมพันธะใน 

สนฺตฺิเกๆ วิสยาธารื่ะใน นิสีทิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุนุฏฺฅห่นฺตฺํๆ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่ํ  

ทิสฺวา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กุชืฺ่ฌนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กุชืฺ่ฌนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. รื่าชื่า  ปน  ตฺํ  อุนุฏฺห่นฺตฺํ  ทิสฺวา  กุปิตฺมานโส  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา  เอุกมนฺตฺํ  นิสีทิ ฯ

 รื่าชื่า  ปน  ตฺํ  (อุุปาสกํ)  อุนุฏฺห่นฺตฺํ  ทิสฺวา  กุปิตฺมานโส  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา  เอุกมนฺตฺํ  นิสีทิ ฯ

 ปนฺ ส่วนว่า  รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  ทิสฺวา ทอุดพรื่ะเนตฺรื่แล่้ว  ตฺํ  (อุุปาสกํ) ซึ่่�งอุุบาสกนั�น  

อุนฺุฏฺฅหนฺฺตฺํ ผํ่้ไม่ลุ่กข้่�นอุย่่  กุปิตฺมานฺโส ผํ่้มีพรื่ะทัยอุันกรื่ิ�วแล่้ว  วนฺฺทิตฺฺวา ถุวาย

บังคมแล่้ว  สตฺฺถุารุํ ซึ่่�งพรื่ะศาสดา  นฺิสีทิ ปรื่ะทับนั�งแล่้ว  เอุกมนฺฺตฺํ ณิ ที�สมควรื่ส่วน

ข้้างห่น่�ง ฯ

 ส่วนพรื่ะรื่าชื่า ทอุดพรื่ะเนตฺรื่อุุบาสกนั�น ผํ่้ไม่ลุ่กข้่�น มีพรื่ะทัยกรื่ิ�วแล่้ว ถุวายบังคม 

พรื่ะศาสดา ปรื่ะทับนั�ง ณิ ที�สมควรื่

 ปนศัพท์ ปักข้ันตฺรื่โชื่ตฺกะ  รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ ก็ดี  

อุนุฏฺฅห่นฺตฺํ ก็ดี วิเสสนะข้อุง อุุปาสกํๆ อุวุตฺตฺักมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

กุปิตฺมานโสๆ วิเสสนะข้อุง รื่าชื่า  สตฺฺถุารื่ํ อุวุตฺตฺกัมมะใน วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

นิสีทิ  เอุกมนฺตฺํ วิสยาธารื่ะใน นิสีทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓. สตฺฺถุา  กุปิตฺภิาวํ  ตฺฺวา  “มห่ารื่าชื่  อุยํ  ฉตฺฺตฺปาณิิ  อุุปาสโก  ปณิฺฑิโตฺ  ทิฏฺธมฺโม   

ตฺิปิฏกธโรื่  อุตฺฺถุานตฺฺถุกุสโล่ตฺิ  อุุปาสกสฺส  คุณิกถุํ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา  (รืฺ่โฃ)  กุปิตฺภิาวํ  ตฺฺวา  “มห่ารื่าชื่  อุยํ  ฉตฺฺตฺปาณิิ  อุุปาสโก  ปณิฺฑิโตฺ  ทิฏฺธมฺโม   
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ตฺิปิฏกธโรื่  อุตฺฺถุานตฺฺถุกุสโล่  (โห่ตฺิ)”  อุิตฺิ  อุุปาสกสฺส  คุณิกถุํ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อุ.พรื่ะศาสดา  ฃตฺฺวา ทรื่งทรื่าบแล่้ว  (รุญฺโฃ)  กุปิตฺภาวํ ซึ่่�งความที� แห่่งพรื่ะ

รื่าชื่า ทรื่งเป็นผํ่้กรื่ิ�วแล่้ว  กเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้ว  คุณิกถุํ ซึ่่�งวาจฺาเป็นเครื่่�อุงกล่่าวซึ่่�งคุณิ   

อุุปาสกสฺส ข้อุงอุุบาสก  อุิตฺิ ว่า  “มหารุาช ด่ก่อุนมห่าบพิตฺรื่  อุุปาสโก อุ.อุุบาสก  

ฉตฺฺตฺปาณิิ ชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ  อุยํ นี�  ปณิฺฑิโตฺ เป็นบัณิฑิตฺ  ทิฏฺฅธมฺโม เป็นผํ่้มีธรื่รื่ม 

อุันเห่็นแล่้ว  ตฺิปิฏกธโรุ เป็นผํ่้ทรื่งไว้ซึ่่�งปิฎกสาม  อุตฺฺถุานฺตฺฺถุกุสโล เป็นผํ่้ฉล่าดในสิ�ง

ที�เป็นปรื่ะโยชื่น์แล่ะไม่ใชื่่ปรื่ะโยชื่น์  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งทรื่าบว่าพรื่ะรื่าชื่าทรื่งกรื่ิ�ว จฺ่งตฺรื่ัสเรื่่�อุงคุณิข้อุงอุุบาสกว่า “มห่าบพิตฺรื่ 

อุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิินี� เป็นบัณิฑิตฺ เห่็นธรื่รื่ม ทรื่งพรื่ะไตฺรื่ปิฎก เป็นผํ่้ฉล่าดในสิ�งที�

เป็นปรื่ะโยชื่น์แล่ะไม่เป็นปรื่ะโยชื่น์”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  รืฺ่โฃ ภิาวาทิสัมพันธะใน  

กุปิตฺภิาวํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ  “มห่ารื่าชื่ อุาล่ปนะ  อุยํ  

วิเสสนะข้อุง อุุปาสโก  ฉตฺฺตฺปาณิิ สัญญาวิเสสนะข้อุง อุุปาสโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปณิฺฑิโตฺ ก็ดี  ทิฏฺฅธมฺโม ก็ดี  ตฺิปิฏกธโรื่ ก็ดี  อุตฺฺถุานตฺฺถุกุสโล่ 

ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน กเถุสิ  อุุปาสกสฺส สามีสัมพันธะใน  

คุณิกถุํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน กเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. รืฺ่โ  ตฺสฺส  คุณิกถุํ  สุณินฺตฺสฺเสว  จฺิตฺฺตฺํ  มุทุกํ  ชื่าตฺํ ฯ

 รืฺ่โ  ตฺสฺส  (อุุปาสกสฺส)  คุณิกถุํ  สุณินฺตฺสฺส  เอุว  จฺิตฺฺตฺํ  มุทุกํ  ชื่าตฺํ ฯ

 จฺิตฺฺตฺํ อุ.พรื่ะทัย  รุญฺโฃ ข้อุงพรื่ะรื่าชื่า  สุณินฺฺตฺสฺส  เอุว ผํ่้ทรื่งสดับอุย่่นั�นเทียว   

คุณิกถุํ ซึ่่�งวาจฺาเป็นเครื่่�อุงกล่่าวซึ่่�งคุณิ  ตฺสฺส  (อุุปาสกสฺส) ข้อุงอุุบาสกนั�น  มุทุกํ  

เป็นธรื่รื่มชื่าตฺอุ่อุนโยน  ชาตฺํ เกิดแล่้ว ฯ

 พรื่ะทัยข้อุงพรื่ะรื่าชื่า ผํ่้ทรื่งสดับเรื่่�อุงคุณิข้อุงอุุบาสกนั�นอุย่่นั�นแห่ล่ะ เกิดเป็นธรื่รื่ม

ชื่าตฺอุ่อุนโยน

 จฺิตฺฺตฺํ สุทธกัตฺตฺาใน ชื่าตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  รืฺ่โฃ สามีสัมพันธะใน จฺิตฺฺตฺํ  ตฺสฺส  
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วิเสสนะข้อุง อุุปาสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คุณิกถุํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน สุณินฺตฺสฺส   

เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ สุณินฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อุง รืฺ่โฃ  มุทุกํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน ชื่าตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. อุเถุกทิวสํ  รื่าชื่า  อุุปรื่ิปาสาเท  โิตฺ  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  กตฺภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  ฉตฺฺตฺมาทาย   

อุุปาห่นํ  อุารืุ่ยฺห่  รื่าชื่งฺคเณิน  คจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวา  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 อุถุ  เอุกทิวสํ  รื่าชื่า  อุุปรื่ิปาสาเท  โิตฺ  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  กตฺภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  ฉตฺฺตฺํ  อุาทาย   

อุุปาห่นํ  อุารืุ่ยฺห่  รื่าชื่งฺคเณิน  คจฺฺฉนฺตฺํ  ทิสฺวา  (รื่าชื่ปุรื่ิสํ)  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 อุถุ ครื่ั�งนั�น  เอุกทิวสํ ในวันห่น่�ง  รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  ฅิโตฺ ปรื่ะทับย่นอุย่่แล่้ว  อุุปรุิ-

ปาสาเท ในเบ่�อุงบนแห่่งปรื่าสาท  ทิสฺวา ทอุดพรื่ะเนตฺรื่แล่้ว  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  

ซึ่่�งอุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ  กตฺภตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ ผํ่้มีกิจฺด้วยภิัตฺรื่อุันกรื่ะทําแล่้ว  ฉตฺฺตฺํ  อุาทาย  

อุุปาหนฺํ  อุารุุยฺห  รุาชงฺคเณินฺ  คจฺฺฉนฺฺตฺํ ผํ่้ ถุ่อุเอุาแล่้ว ซึ่่�งรื่่ม ข้่�นแล่้ว ส่่รื่อุงเท้า ไปอุย่่ 

โดยเนินแห่่งพรื่ะรื่าชื่า  (รุาชปุรุิสํ) ทรื่งยังรื่าชื่บุรืุ่ษ  ปกฺโกสาเปสิ ให่้รื่้อุงเรื่ียกแล่้ว ฯ

 ครื่ั�นภิายห่ล่ัง ณิ วันห่น่�ง พรื่ะรื่าชื่าปรื่ะทับย่นอุย่่ ณิ เบ่�อุงบนปรื่าสาท ทอุดพรื่ะเนตฺรื่

อุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ ผํ่้ทําภิัตฺกิจฺแล่้ว ผํ่้ถุ่อุเอุารื่่ม สวมรื่อุงเท้า กําล่ังไปทางสนาม

ห่ล่วง จฺ่งรื่ับสั�งให่้รื่าชื่บุรืุ่ษไปเรื่ียก

 อุถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอุกทิวสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน ปกฺโกสาเปสิ  รื่าชื่า เห่ตฺุกัตฺตฺาใน  

ปกฺโกสาเปสิๆ อุาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  อุุปรื่ิปาสาเท วิสยาธารื่ะใน ฅิโตฺๆ วิเสสนะ

ข้อุง รื่าชื่า  ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ ๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวา  กตฺภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ วิเสสนะข้อุง  

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  ฉตฺฺตฺํ อุวุตฺตฺกัมมะใน อุาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อุารืุ่ยฺห่  อุุปาห่นํ 

สัมปาปุณิียกัมมะใน อุารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺตฺํ  รื่าชื่งฺคเณิน ตฺตฺิยาวิเสสนะ

ใน คจฺฺฉนฺตฺํๆ วิเสสนะข้อุง ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกํ  ทิสฺวา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปสิ  

รื่าชื่ปุรื่ิสํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖. โส  ฉตฺฺตฺุปาห่นา  อุปเนตฺฺวา  รื่าชื่านํ  อุุปสงฺกมิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  เอุกมนฺตฺํ  อุฏฺาสิ ฯ

 โส  (อุุปาสโก)  ฉตฺฺตฺุปาห่นา  อุปเนตฺฺวา  รื่าชื่านํ  อุุปสงฺกมิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  เอุกมนฺตฺํ  อุฏฺาสิ ฯ
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 โส  (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสกนั�น  อุปเนฺตฺฺวา นําไปปรื่าศแล่้ว  ฉตฺฺตฺุปาหนฺา ซึ่่�งรื่่มแล่ะ

รื่อุงเท้า   ท.  อุุปสงฺกมิตฺฺวา เข้้าไปเฝ้าแล่้ว  รุาชานฺํ ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่า  วนฺฺทิตฺฺวา ถุวาย

บังคมแล่้ว  อุฏฺฅาสิ ได้ย่นแล่้ว  เอุกมนฺฺตฺํ ณิ ที�สมควรื่ส่วนข้้างห่น่�ง ฯ

 อุุบาสกนั�น นํารื่่มแล่ะรื่อุงเท้าอุอุกไป เข้้าไปเฝ้าพรื่ะรื่าชื่า ถุวายบังคม แล่้วได้ย่น ณิ ที�

สมควรื่

 โส วิเสสนะข้อุง อุุปาสโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุฏฺฅาสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ฉตฺฺตฺุปาห่นา 

อุวุตฺตฺกัมมะใน อุปเนตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุปสงฺกมิตฺฺวา  รื่าชื่านํ อุวุตฺตฺกัมมะใน 

อุุปสงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺฅาสิ  เอุกมนฺตฺํ  

วิสยาธารื่ะใน อุฏฺฅาสิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๗. อุถุ  นํ  รื่าชื่า  อุาห่  “โภิ  อุุปาสก  กินฺเตฺ  ฉตฺฺตฺุปาห่นํ  อุปนีตฺนฺตฺิ ฯ

 อุถุ  นํ  (อุุปาสกํ)  รื่าชื่า  อุาห่  “โภิ  อุุปาสก  ก่  เตฺ  ฉตฺฺตฺุปาห่นํ  อุปนีตฺนฺตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั�งนั�น  รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  อุาห ตฺรื่ัสแล่้ว  นฺํ  (อุุปาสกํ) กะอุุบาสกนั�น  อุิตฺิ ว่า   

“อุุปาสก ด่ก่อุนอุุบาสก  โภ ผํ่้เจฺรื่ิญ  ฉตฺฺตฺุปาหนฺํ อุ.รื่่มแล่ะรื่อุงเท้า  เตฺ อุันเธอุ  อุปนฺีตฺํ 

นําไปปรื่าศแล่้ว  กึ ห่รื่่อุ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 ทีนั�น พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสกะอุุบาสกนั�นว่า “อุุบาสกผํ่้จฺรื่ิญ รื่่มแล่ะรื่อุงเท้า เธอุนําไปปรื่าศ

แล่้วห่รื่่อุ ?”

 อุถุ กาล่สัตฺตฺมี  รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อุง  

อุุปาสกํๆ อุกถุิตฺกัมมะใน อุาห่  “โภิ วิเสสนะข้อุง อุุปาสกๆ อุาล่ปนะ  ฉตฺฺตฺุปาห่นํ  

วุตฺตฺกัมมะใน อุปนีตฺํๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ก่ศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  เตฺ อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

อุปนีตฺํ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘. “รื่าชื่า  ปกฺโกสตฺีตฺิ  สุตฺฺวา  อุาคโตฺมฺห่ีตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “(อุห่ํ)  ‘รื่าชื่า  ปกฺโกสตฺีตฺิ  สุตฺฺวา  อุาคโตฺ  อุมฺห่ิ”  อุิตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “(อุหํ) อุ.ข้้าพรื่ะอุงค์  สุตฺฺวา ฟัง
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แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  ‘รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  ปกฺโกสตฺิ ย่อุมตฺรื่ัสเรื่ียก’  อุิตฺิ ดังนี�  อุาคโตฺ เป็นผํ่้

มาแล่้ว  อุมฺหิ ย่อุมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กรื่าบท่ล่ว่า “ข้้าพรื่ะอุงค์ฟังว่า ‘พรื่ะรื่าชื่า ย่อุมตฺรื่ัสเรื่ียก’ จฺ่งเป็นผํ่้มาแล่้ว”

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ‘รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺโกสตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก’   

อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน สุตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุาคโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิ”  อุิตฺิศัพท์ 

อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙. “อุชืฺ่ชื่  อุมฺห่ากํ  รื่าชื่ภิาโว  ตฺุมฺเห่ห่ิ  าโตฺ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 (รื่าชื่า)  “อุชืฺ่ชื่  อุมฺห่ากํ  รื่าชื่ภิาโว  ตฺุมฺเห่ห่ิ  าโตฺ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “อุมฺหากํ  รุาชภาโว อุ.ความที� แห่่งเรื่า 

เป็นพรื่ะรื่าชื่า  ตฺุมฺเหหิ  ฃาโตฺ เป็นผํ่้ อุันเธอุ ท. รื่่้แล่้ว  อุชฺช ในวันนี�  ภวิสฺสตฺิ จฺักเป็น

ห่รื่่อุ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

   พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสว่า “ความที�เรื่าเป็นพรื่ะรื่าชื่า จฺักเป็นผํ่้ที�พวกท่านรื่่้ ในวันนี�ห่รื่่อุ ?”

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อุชืฺ่ชื่ กาล่สัตฺตฺมี  รื่าชื่ภิาโว สุทธ-

กัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุมฺห่ากํ ภิาวาทิสัมพันธะใน รื่าชื่ภิาโว   

ตฺุมฺเห่ห่ิ อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฃาโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. “สทาปิ  มยํ  ตฺุมฺห่ากํ  รื่าชื่ภิาวํ  ชื่านามาตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “สทาปิ  มยํ  ตฺุมฺห่ากํ  รื่าชื่ภิาวํ  ชื่านามาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “มยํ อุ.ข้้าพรื่ะอุงค์ ท.  ชานฺาม 

ย่อุมรื่่้  ตฺุมฺหากํ  รุาชภาวํ ซึ่่�งความที� แห่่งพรื่ะอุงค์ เป็นพรื่ะรื่าชื่า  สทาปิ แม้ในกาล่ทุก

เม่�อุ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กรื่าบท่ล่ว่า “พวกข้้าพรื่ะอุงค์ ย่อุมรื่่้ว่าพรื่ะอุงค์เป็นพรื่ะรื่าชื่า แม้ในกาล่ทุก
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เม่�อุ”

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ชื่านามๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุปิศัพท์ อุเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สทาๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ชื่านาม   

ตฺุมฺห่ากํ ภิาวาทิสัมพันธะใน รื่าชื่ภิาวํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ชื่านาม”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน 

อุาห่ ฯ

 ...............................................................................................................................

๒๑. “เอุวํ,  กสฺมา  ปุรื่ิมทิวเส  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน  มํ  ทิสฺวา  น  อุุฏฺห่ีตฺิ ฯ

 (รื่าชื่า)  “เอุวํ  (ภิาเว  สนฺเตฺ),  (ตฺฺวํ)  กสฺมา  ปุรื่ิมทิวเส  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน  มํ  ทิสฺวา  น  อุุฏฺห่ีตฺิ  

(อุาห่) ฯ

 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “เอุวํ  (ภาเว) ครื่ั�นเม่�อุความเป็นอุย่าง

นั�น  (สนฺฺเตฺ) มีอุย่่,  (ตฺฺวํ) อุ.เธอุ  นฺิสินฺฺโนฺ นั�งแล่้ว  สนฺฺตฺิเก ในสํานัก  สตฺฺถุุ ข้อุงพรื่ะ

ศาสดา  ปุรุิมทิวเส ในวันอุันมีในกาล่ก่อุน  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  มํ ซึ่่�งเรื่า  นฺ  อุุฏฺฅหิ  

ไม่ลุ่กข้่�นแล่้ว  กสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอุะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสว่า “เม่�อุเป็นเชื่่นนั�น, เธอุนั�งในสํานักข้อุงพรื่ะศาสดา ในวันก่อุน เห่็นเรื่า 

แล่้วไม่ลุ่กข้่�น เพรื่าะเห่ตฺุอุะไรื่ ?”

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เอุวํ วิเสสนะข้อุง ภิาเวๆ ล่ักข้ณิะใน 

สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณิกิรื่ิยา,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅห่ิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน 

อุุฏฺฅห่ิ  ปุรื่ิมทิวเส กาล่สัตฺตฺมีใน นิสินฺโน  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิสยาธารื่ะใน 

นิสินฺโนๆ วิเสสนะข้อุง ตฺฺวํ  มํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุฏฺฅห่ิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อุุฏฺฅห่ิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. “มห่ารื่าชื่  อุคฺครื่าชื่สฺส  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน  ปเทสรื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺห่นฺโตฺ  สตฺฺถุรื่ิ   

อุคารื่โว  ภิเวยฺยํ;  ตฺสฺมา  น  อุุฏฺห่ินฺตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “(อุห่ํ)  มห่ารื่าชื่  อุคฺครื่าชื่สฺส  สนฺตฺิเก  นิสินฺโน  ปเทสรื่าชื่านํ  ทิสฺวา  อุุฏฺห่นฺโตฺ   

สตฺฺถุรื่ิ  อุคารื่โว  ภิเวยฺยํ;  ตฺสฺมา  (อุห่ํ)  น  อุุฏฺห่ินฺตฺิ  (อุาห่) ฯ
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 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “มหารุาช ข้้าแตฺ่มห่าบพิตฺรื่  (อุหํ) 

อุ.ข้้าพรื่ะอุงค์  นฺิสินฺฺโนฺ นั�งแล่้ว  สนฺฺตฺิเก ในสํานัก  อุคฺครุาชสฺส ข้อุงพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เล่ิศ  

ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ปเทสรุาชานฺํ ซึ่่�งพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เป็นให่ญ่ในปรื่ะเทศ  อุุฏฺฅหนฺฺโตฺ ลุ่กข้่�น

อุย่่  อุคารุโว เป็นผํ่้ไม่มีความเคารื่พ  สตฺฺถุรุิ ในพรื่ะศาสดา  ภเวยฺยํ พ่งเป็น;  ตฺสฺมา 

เพรื่าะเห่ตฺุนั�น  (อุหํ) อุ.ข้้าพรื่ะอุงค์  นฺ  อุุฏฺฅหึ ไม่ลุ่กข้่�นแล่้ว”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กรื่าบท่ล่ว่า “ข้อุเดชื่ะ ข้้าพรื่ะอุงค์นั�งในสํานักข้อุงพรื่ะรื่าชื่าผํ่้เล่ิศ เห่็นพรื่ะรื่าชื่า

ในปรื่ะเทศ แล่้วลุ่กข้่�นอุย่่ พ่งเป็นผํ่้ไม่มีความเคารื่พในพรื่ะศาสดา, เพรื่าะฉะนั�น  

ข้้าพรื่ะอุงค์ จฺ่งไม่ลุ่กข้่�น”

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มห่ารื่าชื่ อุาล่ปนะ  อุห่ํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ภิเวยฺยํๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุคฺครื่าชื่สฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ  

วิสยาธารื่ะใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะข้อุง อุห่ํ  ปเทสรื่าชื่านํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุฏฺฅห่นฺโตฺๆ อุัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อุง อุห่ํ  สตฺฺถุรื่ิ วิสยาธารื่ะใน อุคารื่โวๆ 

วิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิเวยฺยํ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวัตฺถุะ  อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุุฏฺฅห่่ๆ อุาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุุฏฺฅห่่”  อุิิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. “โห่ตฺุ  โภิ,  ตฺิฏฺเตฺตฺํ,  ตฺุมฺเห่  กิรื่  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรื่ายิกานํ  อุตฺฺถุานตฺฺถุานํ  กุสล่า   

ตฺิปิฏกธรื่า  อุมฺห่ากํ  อุนฺเตฺปุเรื่  ธมฺมํ  วาเจฺถุาตฺิ ฯ

 (รื่าชื่า)  “(เอุตฺํ  การื่ณิํ)  โห่ตฺุ  โภิ,  ตฺิฏฺตฺุ  เอุตฺํ  (การื่ณิํ),  ตฺุมฺเห่  กิรื่  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรื่ายิกานํ   

อุตฺฺถุานตฺฺถุานํ  กุสล่า  ตฺิปิฏกธรื่า  (หุ่ตฺฺวา)  อุมฺห่ากํ  อุนฺเตฺปุเรื่  ธมฺมํ  วาเจฺถุาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “โภ ด่ก่อุนท่านผํ่้เจฺรื่ิญ  (เอุตฺํ  การุณิํ) 

อุ.เห่ตฺุนั�น  โหตฺุ จฺงมี,  เอุตฺํ  (การุณิํ) อุ.เห่ตฺุนั�น  ตฺิฏฺฅตฺุ จฺงดํารื่งอุย่่เถุิด,  กิรุ ได้ยินว่า  

ตฺุมฺเห อุ.เธอุ ท.  กุสลา เป็นผํ่้ฉล่าด  อุตฺฺถุานฺตฺฺถุานฺํ ในสิ�งที�เป็นปรื่ะโยชื่น์แล่ะไม่ใชื่่

ปรื่ะโยชื่น์ ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรุายิกานฺํ อุันเป็นไปในธรื่รื่มอุันสัตฺว์เห่็นแล่้วแล่ะอุันเป็น 

ไปในสัมปรื่ายภิพ  ตฺิปิฏกธรุา เป็นผํ่้ทรื่งไว้ซึ่่�งปิฎกสาม  (หุตฺฺวา) เป็นแล่้ว  วาเจฺถุ  

ข้อุจฺงบอุก  ธมฺมํ ซึ่่�งธรื่รื่ม  อุนฺฺเตฺปุเรุ ในภิายในแห่่งบุรื่ี  อุมฺหากํ ข้อุงเรื่า ท.”  อุิตฺิ  

ดังนี� ฯ



๗. เรื่่�องอุบาสกชื่่�อว่่าฉััตตปาณิิวรรค] 499

 พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสว่า “ท่านผํ่้เจฺรื่ิญ เห่ตฺุนั�น จฺงยกไว้, เห่ตฺุนั�น จฺงดํารื่งอุย่่เถุิด, ได้ยินว่า  

เธอุ เป็นผํ่้ฉล่าดในสิ�งที�เป็นปรื่ะโยชื่น์แล่ะมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์ อุันเป็นไปในทิฏฐธรื่รื่มแล่ะ

สัมปรื่ายภิพ เป็นผํ่้ทรื่งพรื่ะไตฺรื่ปิฎก จฺงบอุกธรื่รื่มในภิายในบุรื่ีข้อุงพวกเรื่า”

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เอุตฺํ วิเสสนะข้อุง การื่ณิํๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  เอุตฺํ วิเสสนะข้อุง การื่ณิํๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

ตฺิฏฺฅตฺุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  กิรื่ศัพท์ อุนุสสวนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วาเจฺถุๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรื่ายิกานํๆ วิเสสนะข้อุง อุตฺฺถุานตฺฺถุานํๆ ฉัฏฐี-

วิสยาธารื่ะใน กุสล่าๆ ก็ดี  ตฺิปิฏกธรื่า ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

วาเจฺถุ  อุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน อุนฺเตฺปุเรื่ๆ วิสยาธารื่ะใน วาเจฺถุ  ธมฺมํ อุวุตฺตฺกัมมะ 

ใน วาเจฺถุ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔. “น  สกฺกา  เทวาตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “(มยา)  น  สกฺกา  เทวาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “เทว ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้สมมุตฺิเทพ  

(มยา) อุันข้้าพรื่ะอุงค์  นฺ  สกฺกา ไม่อุาจฺ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กล่่าวว่า “ข้้าพรื่ะอุงค์ ไม่อุาจฺ พรื่ะเจฺ้าข้้า

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เทว อุาล่ปนะ  มยา อุนภิิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาววาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะ 

ใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕. “ก่การื่ณิาตฺิ ฯ

 (รื่าชื่า)  “ก่การื่ณิา  (ตฺยา  น  สกฺกา)”  อุิตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “(ตฺยา) อุันเธอุ  (นฺ  สกฺกา) ไม่อุาจฺ   

กึการุณิา เพรื่าะเห่ตฺุอุะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสว่า “เธอุไม่อุาจฺ เพรื่าะเห่ตฺุอุะไรื่ ?”
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 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺยา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ 

กิรื่ิยาบทภิาววาจฺก  ก่การื่ณิา เห่ตฺุใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อุิตฺิศัพท์  

อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. “รื่าชื่เคห่ํ  นาม  มห่าสาวชืฺ่ชื่ํ,  ทุยุตฺฺตฺสุยุตฺฺตฺกานิ  ครืุ่กาเนตฺฺถุ  เทวาตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “รื่าชื่เคห่ํ  นาม  มห่าสาวชืฺ่ชื่ํ  (โห่ตฺิ),  ทุยุตฺฺตฺสุยุตฺฺตฺกานิ  (กมฺมานิ)  ครืุ่กานิ  (โห่นฺตฺิ)  

เอุตฺฺถุ  (รื่าชื่เคเห่)  เทวาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “รุาชเคหํ  นฺาม ชื่่�อุ อุ.พรื่ะรื่าชื่วัง  

มหาสาวชฺชํ เป็นที�เป็นไปกับด้วยโทษให่ญ่  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น,  เทว ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ 

ผํ่้สมมุตฺิเทพ  (กมฺมานฺิ) อุ.กรื่รื่ม ท.  ทุยุตฺฺตฺสุยุตฺฺตฺานฺิ อุันปรื่ะกอุบแล่้วไม่ดีแล่ะ

ปรื่ะกอุบไว้ดีแล่้ว  ครุุกานฺิ เป็นข้อุงห่นัก  เอุตฺฺถุ  (รุาชเคเห) ในพรื่ะรื่าชื่วังนี�  (โหนฺฺตฺิ) 

ย่อุมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กรื่าบท่ล่ว่า “ข้่�นชื่่�อุว่าพรื่ะรื่าชื่วัง เป็นที�มีโทษมาก, กรื่รื่มที�ปรื่ะกอุบไม่ดีแล่ะ

ปรื่ะกอุบดี เป็นกรื่รื่มห่นักในพรื่ะรื่าชื่วังนี�”

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “นามศัพท์ สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ 

รื่าชื่เคห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มห่าสาวชืฺ่ชื่ํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  

เทว อุาล่ปนะ  ทุยุตฺฺตฺสุยุตฺฺตฺกานิ วิเสสนะข้อุง กมฺมานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ  

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุตฺฺถุ วิเสสนะข้อุง รื่าชื่เคเห่ๆ วิสยาธารื่ะใน ครืุ่กานิ”  อุิตฺิศัพท์ 

อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗. “มา  เอุวํ  วเทถุ,  ‘ปุรื่ิมทิวเส  มํ  ทิสฺวา  น  อุุฏฺโิตฺมฺห่ีตฺิ  มา  กุกฺกุจฺฺจฺํ  กโรื่ถุาตฺิ ฯ

 (รื่าชื่า)  “(ตฺุมฺเห่)  มา  เอุวํ  วเทถุ,  (ตฺุมฺเห่)  ‘(อุห่ํ)  ปุรื่ิมทิวเส  มํ  ทิสฺวา  น  อุุฏฺโิตฺ  อุมฺห่ิ’  อุิตฺิ  

มา  กุกฺกุจฺฺจฺํ  กโรื่ถุาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “(ตฺุมฺเห) อุ.เธอุ ท.  มา  วเทถุ จฺงอุย่า

กล่่าว  เอุวํ อุย่างนี�,  (ตฺุมฺเห) อุ.เธอุ ท.  มา  กโรุถุ จฺงอุย่ากรื่ะทํา  กุกฺกุจฺฺจฺํ ซึ่่�งความ

รื่ังเกียจฺ  อุิตฺิ ว่า  ‘(อุหํ) อุ.เรื่า  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  มํ ซึ่่�งเรื่า  ปุรุิมทิวเส ในวันอุันมีในกาล่
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ก่อุน  อุุฏฺฅิโตฺ เป็นผํ่้ลุ่กข้่�นแล่้ว  อุมฺหิ ย่อุมเป็น  นฺ ห่ามิได้’  อุิตฺิ ดังนี�”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ตฺรื่ัสว่า “พวกเธอุ จฺงอุย่างกล่่าวอุย่างนี�, พวกเธอุจฺงอุย่ากรื่ะทําความรื่ังเกียจฺ

ว่า ‘เรื่าเห่็นเรื่าในวันก่อุน ไม่ได้ลุ่กข้่�นแล่้ว’ ดังนี�

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วเทถุๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน วเทถุ  เอุวํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน วเทถุ,  ตฺุมฺเห่ 

สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ถุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ‘อุห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิๆ อุาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ปุรื่ิมทิวเส กาล่สัตฺตฺมีใน ทิสฺวา  มํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อุุฏฺฅิโตฺ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุุฏฺฅิโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อุมฺห่ิ’  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน กโรื่ถุ  

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรื่ถุ  กุกฺกุจฺฺจฺํ อุวุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ถุ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. “เทว  คิห่ีนํ  วิจฺรื่ณิฏฺานํ  นาม  สาวชืฺ่ชื่ํ,  เอุกํ  ปพฺพชื่ิตฺํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวา  ธมฺมํ   

วาเจฺถุาตฺิ ฯ

 (อุุปาสโก)  “เทว  คิห่ีนํ  วิจฺรื่ณิฏฺานํ  นาม  สาวชืฺ่ชื่ํ  (โห่ตฺิ),  (ตฺุมฺเห่  รื่าชื่ปุรื่ิสํ)  เอุกํ  ปพฺพชื่ิตฺํ   

ปกฺโกสาเปตฺฺวา  ธมฺมํ  วาเจฺถุาตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (อุุปาสโก) อุ.อุุบาสก  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “เทว ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้สมมุตฺิเทพ  

วิจฺรุณิฏฺฅานฺํ  นฺาม ชื่่�อุ อุ.ที�เป็นที�เที�ยวไป  คิหีนฺํ ข้อุงคฤห่ัสถุ์ ท.  สาวชฺชํ เป็นที�เป็น

ไปกับด้วยโทษ  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น,  (ตฺุมฺเห) อุ.พรื่ะอุงค์  (รุาชปุรุิสํ) ทรื่งยังรื่าชื่บุรืุ่ษ   

ปกฺโกสาเปตฺฺวา ให่้รื่้อุงเรื่ียกแล่้ว  ปพฺฺพฺชิตฺํ ซึ่่�งบรื่รื่พชื่ิตฺ  เอุกํ รื่่ปห่น่�ง  วาเจฺถุ จฺงบอุก  

ธมฺมํ ซึ่่�งธรื่รื่ม”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 อุุบาสก กรื่าบท่ล่ว่า “ธรื่รื่มดาว่าที�เป็นที�เที�ยวไปข้อุงคฤห่ัสถุ์ทั�งห่ล่าย เป็นที�มีโทษ 

พรื่ะเจฺ้าข้้า, ข้อุพรื่ะอุงค์ โปรื่ดให่้นิมนตฺ์บรื่รื่พชื่ิตฺรื่่ปห่น่�ง จฺงบอุกธรื่รื่มเถุิด”

 อุุปาสโก สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เทว อุาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชื่ตฺกะเข้้ากับ วิจฺรื่ณิฏฺฅานํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  คิห่ีนํ สามี-

สัมพันธะใน วิจฺรื่ณิฏฺฅานํ  สาวชืฺ่ชื่ํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วาเจฺถุๆ 

อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  รื่าชื่ปุรื่ิสํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวา  เอุกํ วิเสสนะข้อุง 

ปพฺพชื่ิตฺํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วาเจฺถุ  ธมฺมํ อุวุตฺตฺ- 
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กัมมะใน วาเจฺถุ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙. รื่าชื่า  “สาธุ  โภิ,  คจฺฺฉถุ  ตฺุมฺเห่ตฺิ  ตฺํ  อุุยฺโยเชื่ตฺฺวา  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คนฺตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ   

ยาจฺิ  “ภินฺเตฺ  มลฺ่ล่ิกา  จฺ  เทวี  วาสภิข้ตฺฺตฺิยา  จฺ  ‘ธมฺมํ  ปรื่ิยาปุณิิสฺสามาตฺิ  วทนฺตฺิ; 

ปฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สเตฺห่ิ  สทฺธ่  นิพทฺธํ  มม  เคห่ํ  คนฺตฺฺวา  ตฺาสํ  ธมฺมํ  อุุทฺทิสถุาตฺิ ฯ

 รื่าชื่า  “สาธุ  โภิ,  คจฺฺฉถุ  ตฺุมฺเห่ตฺิ  (วจฺเนน)  ตฺํ  (อุุปาสกํ)  อุุยฺโยเชื่ตฺฺวา  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คนฺตฺฺวา   

สตฺฺถุารื่ํ  ยาจฺิ  “ภินฺเตฺ  มลฺ่ล่ิกา  จฺ  เทวี  วาสภิข้ตฺฺตฺิยา  จฺ  ‘(มยํ)  ธมฺมํ  ปรื่ิยาปุณิิสฺสามาตฺิ  วทนฺตฺิ;  

(ตฺุมฺเห่)  ปฺจฺห่ิ  ภิิกฺขุ้สเตฺห่ิ  สทฺธ่  นิพทฺธํ  มม  เคห่ํ  คนฺตฺฺวา  ตฺาสํ  (เทวีนํ)  ธมฺมํ  อุุทฺทิสถุาตฺิ ฯ

 รุาชา อุ.พรื่ะรื่าชื่า  อุุยฺโยเชตฺฺวา ทรื่งส่งไปแล่้ว  ตฺํ  (อุุปาสกํ) ซึ่่�งอุุบาสกนั�น  (วจฺเนฺนฺ) 

ด้วยพรื่ะดํารื่ัส  อุิตฺิ ว่า  “โภ ด่ก่อุนท่านผํ่้เจฺรื่ิญ  สาธุ อุ.ดีล่ะ,  ตฺุมฺเห อุ.เธอุ  คจฺฺฉถุ 

จฺงไป”  อุิตฺิ ดังนี�  คนฺฺตฺฺวา เสด็จฺไปแล่้ว  สนฺฺตฺิกํ ส่่สํานัก  สตฺฺถุุ ข้อุงพรื่ะศาสดา  ยาจฺิ 

ท่ล่ข้อุแล่้ว  สตฺฺถุารุํ กะพรื่ะศาสดา  อุิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ  เทวี อุ.พรื่ะ

เทวี  มลฺลิกา พรื่ะนามว่ามัล่ล่ิกา  จฺ ด้วย  วาสภขตฺฺตฺิยา อุ.พรื่ะนางวาสภิข้ัตฺตฺิยา  จฺ 

ด้วย  วทนฺฺตฺิ ย่อุมกล่่าว  อุิตฺิ ว่า  ‘(มยํ) อุ.ห่ม่อุมฉัน ท.  ปรุิยาปุณิิสฺสาม จฺักเรื่ียน  

ธมฺมํ ซึ่่�งธรื่รื่ม’  อุิตฺิ ดังนี�;  (ตฺุมฺเห) อุ.พรื่ะอุงค์  คนฺฺตฺฺวา เสด็จฺไปแล่้ว  เคหํ ส่่พรื่ะ

ตฺําห่นัก  มม ข้อุงห่ม่อุมฉัน  นฺิพฺทฺธํ เน่อุงนิตฺย์  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ ด้วยรื่้อุยแห่่ง

ภิิกษุ ท.  ปญฺจฺหิ ห่้า  อุุทฺทิสถุ จฺงแสดง  ธมฺมํ ซึ่่�งธรื่รื่ม  ตฺาสํ  (เทวีนฺํ) แก่พรื่ะเทวี ท. 

เห่ล่่านั�น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ทรื่งส่งอุุบาสกนั�นไป ด้วยพรื่ะดํารื่ัสว่า “ท่านผํ่้เจฺรื่ิญ ดีแล่้ว, ข้อุท่านจฺงไป

เถุิด” ดังนี�แล่้ว ก็เสด็จฺไปส่่สํานักข้อุงพรื่ะศาสดา ท่ล่ข้อุกะพรื่ะศาสดาว่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์

ผํ่้เจฺรื่ิญ พรื่ะเทวีพรื่ะนามว่ามัล่ล่ิกา แล่ะพรื่ะนางวาสภิข้ัตฺตฺิยา ย่อุมกล่่าวว่า ‘พวก

ห่ม่อุมฉัน จฺักเรื่ียนธรื่รื่ม’ ดังนี�, ข้อุพรื่ะอุงค์เสด็จฺไปส่่พรื่ะตฺําห่นักข้อุงห่ม่อุมฉันเป็น

ปรื่ะจฺํา พรื่้อุมกับภิิกษุ ๕๐๐ รื่่ป โปรื่ดแสดงธรื่รื่มแก่พรื่ะเทวีเห่ล่่านั�นเถุิด”

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน ยาจฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “โภิ อุาล่ปนะ  สาธุ ล่ิงคัตฺถุะ,  ตฺุมฺเห่ 

สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉถุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วจฺเนนๆ กรื่ณิะใน  

อุุยโยเชื่ตฺฺวา  ตฺํ วิเสสนะข้อุง อุุปาสกํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน อุุยฺโยเชื่ตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 
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คนฺตฺฺวา  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณิียกัมมะใน คนฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ยาจฺิ  สตฺฺถุารื่ํ อุกถุิตฺกัมมะใน ยาจฺิ  “ภินฺเตฺ อุาล่ปนะ  มลฺ่ล่ิกา สัญญาวิเสสนะข้อุง  

เทวีๆ ก็ดี  วาสภิข้ตฺฺตฺิยา ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน วทนฺตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  จฺ สอุงศัพท์ 

ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ มลฺ่ล่ิกา  เทวี แล่ะ วาสภิข้ตฺฺตฺิยา  ‘มยํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ปรื่ิยาปุณิิสฺสามๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ธมฺมํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิยาปุณิิสฺสาม’   

อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน วทนฺตฺิ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อุุทฺทิสถุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

ปฺจฺห่ิ วิเสสนะข้อุง ภิิกฺขุ้สเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมวายะใน คนฺตฺฺวา  

นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน คนฺตฺฺวา  มม สามีสัมพันธะใน เคห่ํๆ สัมปาปุณิียกัมมะใน  

คนฺตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุทฺทิสถุ  ตฺาสํ วิเสสนะข้อุง เทวีนํๆ สัมปทานใน อุุทฺทิสถุ  

ธมฺมํ อุวุตฺตฺกัมมะใน อุุทฺทิสถุ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน ยาจฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐. “พุทฺธานํ  นิพทฺธํ  เอุกฏฺานคมนํ  นาม  นตฺฺถุิ  มห่ารื่าชื่าตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “พุทฺธานํ  นิพทฺธํ  เอุกฏฺานคมนํ  นาม  นตฺฺถุิ  มห่ารื่าชื่าตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อุ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “มหารุาช ด่ก่อุนมห่าบพิตฺรื่   

เอุกฏฺฅานฺคมนฺํ  นฺาม ชื่่�อุ อุ.การื่ไปส่่ที�แห่่งเดียว  นฺิพฺทฺธํ เน่อุงนิตฺย์  พฺุทฺธานฺํ  

ข้อุงพรื่ะพุทธเจฺ้า ท.   นฺตฺฺถุิ ย่อุมไม่มี”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “มห่าบพิตฺรื่ ข้่�นชื่่�อุว่าการื่ไปส่่ที�แห่่งเดียวเป็นปรื่ะจฺํา ข้อุง

พรื่ะพุทธเจฺ้าทั�งห่ล่าย  ย่อุมไม่มี”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มห่ารื่าชื่ อุาล่ปนะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ เอุกฏฺฅานคมนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  

พุทฺธานํ สัมปทานใน นตฺฺถุิ  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน เอุกฏฺฅานคมนํ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะ 

ใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑. “เตฺนห่ิ  ภินฺเตฺ  อฺุฃํ  ภิิกฺข้ํุ  เทถุาตฺิ ฯ  

 (รื่าชื่า)  “เตฺนห่ิ  ภินฺเตฺ  (ตฺุมฺเห่)  อฺุฃํ  ภิิกฺข้ํุ  เทถุาตฺิ  (อุาห่) ฯ
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 (รุาชา) อุ.พรื่ะรื่าชื่า  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ   

เตฺนฺหิ ถุ้าอุย่างนั�น  (ตฺุมฺเห) อุ.พรื่ะอุงค์  เทถุ ข้อุจฺงปรื่ะทาน  ภิกฺขุํ ซึ่่�งภิิกษุ  อุญฺฃํ  

รื่่ปอุ่�น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า กรื่าบท่ล่ว่า “ถุ้าเชื่่นนั�น ข้อุพรื่ะอุงค์จฺงปรื่ะทานภิิกษุรื่่ปอุ่�นเถุิด พรื่ะเจฺ้าข้้า”

 รื่าชื่า สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ อุาล่ปนะ  เตฺนห่ิ  

อุุยโยชื่นัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อฺุฃํ วิเสสนะข้อุง 

ภิิกฺขุ้ํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน เทถุ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. สตฺฺถุา  อุานนฺทตฺฺเถุรื่สฺส  ภิารื่มกาสิ ฯ

 สตฺฺถุา อุ.พรื่ะศาสดา  อุกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้ว  ภารุํ ให่้เป็นภิารื่ะ  อุานฺนฺฺทตฺฺเถุรุสฺส 

ข้อุงพรื่ะอุานนท์ผํ่้เถุรื่ะ ฯ

 พรื่ะศาสดา ได้ทรื่งทําให่้เป็นภิารื่ะข้อุงพรื่ะอุานนทเถุรื่ะ

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อุกาสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุานนฺทตฺฺเถุรื่สฺส สัมปทานใน  

อุกาสิ  ภิารื่ํ วิกตฺิกัมมะใน อุกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓. เถุโรื่  นิพทฺธํ  คนฺตฺฺวา  ตฺาสํ  อุุทฺเทสํ  อุุทฺทิสตฺิ ฯ

 เถุโรื่  นิพทฺธํ  คนฺตฺฺวา  ตฺาสํ  (เทวีนํ)  อุุทฺเทสํ  อุุทฺทิสตฺิ ฯ

 เถุโรุ อุ.พรื่ะเถุรื่ะ  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  นฺิพฺทฺธํ เน่อุงนิตฺย์  อุุทฺทิสตฺิ ย่อุมแสดง  อุุทฺเทสํ 

ซึ่่�งอุุเทศ  ตฺาสํ  (เทวีนฺํ) แก่พรื่ะเทวี ท. เห่ล่่านั�น ฯ

 พรื่ะเถุรื่ะ ไปเป็นปรื่ะจฺํา ย่อุมแสดงอุุเทศ แก่พรื่ะเทวีเห่ล่่านั�น

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อุุทฺทิสตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน คนฺตฺฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุุทฺทิสตฺิ  ตฺาสํ วิเสสนะข้อุง เทวีนํๆ สัมปทานใน อุุทฺทิสตฺิ  อุุทฺเทสํ 

อุวุตฺตฺกัมมะใน อุุทฺทิสตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๓๔. ตฺาสุ  มลฺ่ล่ิกา  สกฺกจฺฺจฺํ  คเห่ตฺฺวา  สชืฺ่ฌายิตฺฺวา  อุุทฺเทสํ  ปฏิจฺฺฉาเปสิ ฯ  

 ตฺาสุ  (เทวีสุ)  มลฺ่ล่ิกา  สกฺกจฺฺจฺํ  คเห่ตฺฺวา  สชืฺ่ฌายิตฺฺวา  (เถุรื่ํ)  อุุทฺเทสํ  ปฏิจฺฺฉาเปสิ ฯ

 ตฺาสุ  (เทวีสุ)  มลฺลิกา อุ.-ในพรื่ะเทวี ท. เห่ล่่านั�นห่นา -พรื่ะนางมัล่ล่ิกา  คเหตฺฺวา 

เรื่ียนเอุาแล่้ว  สชฺฌายิตฺฺวา สาธยายแล่้ว  (เถุรุํ) ยังพรื่ะเถุรื่ะ  ปฏิจฺฺฉาเปสิ ให่้รื่ับเอุา

เฉพาะแล่้ว  อุุทฺเทสํ ซึ่่�งอุุเทศ  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ ฯ

 บรื่รื่ดาพรื่ะเทวีเห่ล่่านั�น พรื่ะนางมัล่ล่ิกา เรื่ียน สาธยาย แล่ะให่้พรื่ะเถุรื่ะรื่ับเอุาอุุเทศ 

โดยเคารื่พ

 ตฺาสุ วิเสสนะข้อุง เทวีสุๆ นิทธารื่ณิะใน มลฺ่ล่ิิกาๆ นิทธารื่ณิียะแล่ะเห่ตฺุกัตฺตฺาใน  

ปฏิจฺฺฉาเปสิๆ อุาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน คเห่ตฺฺวาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน สชืฺ่ฌายิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏิจฺฺฉาเปสิ  เถุรื่ํ การื่ิตฺกัมมะใน  

ปฏิจฺฺฉาเปสิ  อุุทฺเทสํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๕. วาสภิข้ตฺฺตฺิยา  ปน  เนว  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺิ  น  สชืฺ่ฌายตฺิ  น  (เถุรื่ํ)  อุุทฺเทสํ   

ปฏิจฺฺฉาเปตฺํุ  สกฺโกตฺิ ฯ

 ปนฺ ส่วนว่า  วาสภขตฺฺตฺิยา อุ.พรื่ะนางวาสภิข้ัตฺตฺิยา  เนฺว  คณิฺหาตฺิ ย่อุมไม่เรื่ียนเอุา  

นฺ  สชฺฌายตฺิ ย่อุมไม่สาธยาย  นฺ  สกฺโกตฺิ ย่อุมไม่อุาจฺ  (เถุรุํ)  ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ เพ่�อุอุัน-  

ยังพรื่ะเถุรื่ะ -ให่้รื่ับเอุาเฉพาะ  อุุทฺเทสํ ซึ่่�งอุุเทศ  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ ฯ 

 ฝ่ายพรื่ะนางวาสภิข้ัตฺตฺิยา ย่อุมไม่เรื่ียน ย่อุมไม่สาธยาย ย่อุมไม่อุาจฺเพ่�อุจฺะให่้พรื่ะเถุรื่ะ

รื่ับเอุาอุุเทศ โดยเคารื่พ

 ปนศัพท์ ปักข้ันตฺรื่โชื่ตฺกะ  วาสภิข้ตฺฺตฺิยา สุทธกัตฺตฺาใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  

คณิฺห่าตฺิ ก็ดี  สชืฺ่ฌายตฺิ ก็ดี  สกฺโกตฺิ ก็ดี อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้า

กับ นๆ สามศัพท์ ปฏิเสธะใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะ

ใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  เถุรื่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ  อุุทฺเทสํ อุวุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺโกตฺิ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๓๖. อุเถุกทิวสํ  สตฺฺถุา  เถุรื่ํ  ปุจฺฺฉิ  “ก่  อุานนฺท  อุุปาสิกา  ธมฺมํ  ปรื่ิยาปุณินฺตฺีตฺิ ฯ

 อุถุ  เอุกทิวสํ  สตฺฺถุา  เถุรื่ํ  ปุจฺฺฉิ  “ก่  อุานนฺท  อุุปาสิกา  ธมฺมํ  ปรื่ิยาปุณินฺตฺีตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั�งนั�น  เอุกทิวสํ ในวันห่น่�ง  สตฺฺถุา อุ.พรื่ะศาสดา  ปุจฺฺฉิ ตฺรื่ัสถุามแล่้ว  เถุรุํ ซึ่่�ง

พรื่ะเถุรื่ะ  อุิตฺิ ว่า  “อุานฺนฺฺท ด่ก่อุนอุานนท์  อุุปาสิกา อุ.อุุบาสิกา ท.  ปรุิยาปุณินฺฺตฺิ 

ย่อุมเรื่ียนเอุา  ธมฺมํ ซึ่่�งธรื่รื่ม  กึ ห่รื่่อุ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 ครื่ั�นภิายห่ล่ัง ณิ วันห่น่�ง พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสถุามพรื่ะเถุรื่ะว่า “อุานนท์ อุุบาสิกาทั�งห่ล่าย 

ยังเรื่ียนธรื่รื่มห่รื่่อุ ?”

 อุถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอุกทิวสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน ปุจฺฺฉิ  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อุาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เถุรื่ํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “อุานนฺท อุาล่ปนะ  อุุปาสิกา สุทธกัตฺตฺาใน  

ปรื่ิยาปุณินฺตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  ธมฺมํ อุวุตฺตฺกัมมะใน  

ปรื่ิยาปุณินฺตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๗. “อุาม  ภินฺเตฺตฺิ ฯ  

 (เถุโรื่)  “อุาม  ภินฺเตฺ  (เอุวํ)”  อุิตฺิ  (อุาห่) ฯ

 (เถุโรุ) อุ.พรื่ะเถุรื่ะ  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ  อุาม 

พรื่ะเจฺ้าข้้า  (เอุวํ) อุ.อุย่างนั�น”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

 พรื่ะเถุรื่ะ กรื่าบท่ล่ว่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ พรื่ะเจฺ้าข้้า”

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ อุาล่ปนะ  อุาม  

สัมปฏิจฺฉนัตฺถุะ  เอุวํ สัจฺจฺวาจฺกล่ิงคัตฺถุะ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๘. “กา  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺีตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “กา  (เทวี)  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺีตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สตฺฺถุา) อุ.พรื่ะศาสดา  (ปุจฺฺฉิ) ตฺรื่ัสถุามแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “กา  (เทวี) อุ.พรื่ะเทวีพรื่ะอุงค์

ไห่น  คณิฺหาตฺิ ย่อุมเรื่ียนเอุา  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ
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 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสถุามว่า “พรื่ะเทวีพรื่ะอุงค์ไห่น ย่อุมเรื่ียนโดยเคารื่พ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “กา วิเสสนะข้อุง เทวีๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน คณิฺห่าตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน คณิฺห่าตฺิ”  อุิตฺิศัพท์  

อุาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๙. “มลฺ่ล่ิกา  ภินฺเตฺ  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ  สชืฺ่ฌายตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ  อุุทฺเทสํ  ปฏิจฺฺฉาเปตฺํุ   

สกฺโกตฺิ,  ตฺุมฺห่ากํ  ปน  าตฺิธีตฺา  เนว  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺิ  น  สชืฺ่ฌายตฺิ  น  อุุทฺเทสํ 

ปฏิจฺฺฉาเปตฺํุ  สกฺโกตฺีตฺิ ฯ

 (เถุโรื่)  “มลฺ่ล่ิกา  ภินฺเตฺ  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ  สชืฺ่ฌายตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ  (มํ)  อุุทฺเทสํ   

ปฏิจฺฺฉาเปตฺํุ  สกฺโกตฺิ,  ตฺุมฺห่ากํ  ปน  าตฺิธีตฺา  เนว  สกฺกจฺฺจฺํ  คณิฺห่าตฺิ  น  สชืฺ่ฌายตฺิ  น  (มํ)   

อุุทฺเทสํ  ปฏิจฺฺฉาเปตฺํุ  สกฺโกตฺีตฺิ  (อุาห่) ฯ

 เถุโรุ อุ.พรื่ะเถุรื่ะ  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ  มลฺลิกา 

อุ.พรื่ะเทวีพรื่ะนามว่ามัล่ล่ิกา  คณิฺหาตฺิ ย่อุมเรื่ียนเอุา  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  สชฺฌายตฺิ 

ย่อุมสาธยาย  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  สกฺโกตฺิ ย่อุมอุาจฺ  (มํ)  ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ เพ่�อุอุัน- ยัง

พรื่ะข้้าพรื่ะอุงค์ -ให่้รื่ับเอุาเฉพาะ  อุุทฺเทสํ ซึ่่�งอุุเทศ  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ,  ปนฺ ส่วนว่า  

ฃาตฺิธีตฺา อุ.พรื่ะธิดาผํ่้เป็นญาตฺิ  ตฺุมฺหากํ ข้อุงพรื่ะอุงค์  เนฺว  คณิฺหาตฺิ ย่อุมไม่เรื่ียน

เอุานั�นเทียว   สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  นฺ  สชฺฌายตฺิ ย่อุมไม่สาธยาย  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  

นฺ  สกฺโกตฺิ ย่อุมไม่อุาจฺ  (มํ)  ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ เพ่�อุอุัน- ยังข้้าพรื่ะอุงค์ -ให่้รื่ับเอุาเฉพาะ  

อุุทฺเทสํ ซึ่่�งอุุเทศ  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ”  อุิตฺิ ดังนี� ฯ

   พรื่ะเถุรื่ะ กรื่าบท่ล่ว่า “ข้้าแตฺ่พรื่ะอุงค์ผํ่้เจฺรื่ิญ พรื่ะเทวีพรื่ะนามว่ามัล่ล่ิกา ย่อุมเรื่ียนโดย

เคารื่พ ย่อุมสาธยายโดยเคารื่พ ย่อุมอุาจฺเพ่�อุจฺะให่้ข้้าพรื่ะอุงค์รื่ับเอุาอุุเทศโดยเคารื่พ, 

ฝ่ายพรื่ะธิดาผํ่้เป็นญาตฺิข้อุงพรื่ะอุงค์ ย่อุมไม่เรื่ียนโดยเคารื่พ ย่อุมไม่สาธยายโดย

เคารื่พ ย่อุมไม่อุาจฺเพ่�อุจฺะให่้ข้้าพรื่ะอุงค์รื่ับเอุาอุุเทศโดยเคารื่พ”

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อุาห่ๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ อุาล่ปนะ  มลฺ่ล่ิกา สุทธกัตฺตฺา 

ใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  คณิฺห่าตฺิ ก็ดี  สชืฺ่ฌายตฺิ ก็ดี  สกฺโกตฺิ ก็ดี อุาข้ยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวาจฺก  สกฺกจฺฺจฺํ สามบท กิรื่ิยาวิเสสนะใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ   
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มํ การื่ิตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ  อุุทฺเทสํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ,  ปนศัพท์  ปักข้ันตฺรื่

โชื่ตฺกะ  ฃาตฺิธีตฺา  สุทธกัตฺตฺาใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  คณิฺห่าตฺิ ก็ดี   

สชืฺ่ฌายตฺิ ก็ดี  สกฺโกตฺิ ก็ดี อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ฃาตฺิธีตฺา  

เอุวศัพท์ อุวธารื่ณิะเข้้ากับ นๆ สามศัพท์ ปฏิเสธะใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  

สกฺกจฺฺจฺํ สามบท กิรื่ิยาวิเสสนะใน คณิฺห่าตฺิ  สชืฺ่ฌายตฺิ แล่ะ สกฺโกตฺิ  มํ การื่ิตฺกัมมะใน 

ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ  อุุทฺเทสํ อุวุตฺตฺกัมมะใน ปฏิจฺฺฉาเปตฺุํ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน อุาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๔๐. สตฺฺถุา  เถุรื่สฺส  วจฺนํ  สุตฺฺวา  “อุานนฺท  มยา   กถุิตฺธมฺโม  นาม  สกฺกจฺฺจฺํ  อุสฺสุณินฺตฺสฺส 

อุคฺคณิฺห่นฺตฺสฺส  อุสชืฺ่ฌายนฺตฺสฺส  อุเทเสนฺตฺสฺส  วณิฺณิสมฺปนฺนํ  อุคนฺธกํ  ปุปฺผํํ  วิย 

อุผํโล่  โห่ตฺิ,  สกฺกจฺฺจฺํ  ปน  สวนาทีนิ  กโรื่นฺตฺสฺส  มห่ปฺผํโล่  โห่ตฺิ  มห่านิสํโสตฺิ  วตฺฺวา 

อุิมา  เทฺว  คาถุา  อุภิาสิ  

  “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผํ   วณิฺณิวนฺฺตฺํ  อุคนฺฺธกํ,  

  เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺา   อุผลา  โหตฺิ  อุกุพฺฺพฺโตฺ;  

  ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผํ   วณิฺณิวนฺฺตฺํ  สคนฺฺธกํ,  

  เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺา   สผลา  โหตฺิ  สุกุพฺฺพฺโตฺตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  เถุรื่สฺส  วจฺนํ  สุตฺฺวา  “อุานนฺท  มยา   กถุิตฺธมฺโม  นาม  สกฺกจฺฺจฺํ  อุสฺสุณินฺตฺสฺส 

อุคฺคณิฺห่นฺตฺสฺส  อุสชืฺ่ฌายนฺตฺสฺส  อุเทเสนฺตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  วณิฺณิสมฺปนฺนํ  อุคนฺธกํ  ปุปฺผํํ  วิย  

อุผํโล่  โห่ตฺิ,  (มยา  กถุิตฺธมฺโม)  สกฺกจฺฺจฺํ  ปน  สวนาทีนิ  (กิจฺฺจฺานิ)  กโรื่นฺตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  

มห่ปฺผํโล่  โห่ตฺิ  มห่านิสํโสตฺิ  วตฺฺวา  อุิมา  เทฺว  คาถุา  อุภิาสิ  

  “ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผํ   วณิฺณิวนฺฺตฺํ  อุคนฺฺธกํ  (โหตฺิ),  

  เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺา   อุผลา  โหตฺิ  อุกุพฺฺพฺโตฺ  (ปุคฺคลสฺส);  

  ยถุาปิ  รุุจฺิรุํ  ปุปฺผํ   วณิฺณิวนฺฺตฺํ  สคนฺฺธกํ  (โหตฺิ),  

  เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺา   สผลา  โหตฺิ  สุกุพฺฺพฺโตฺ  (ปุคฺคลสฺส)”  อุิตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อุ.พรื่ะศาสดา  สุตฺฺวา ทรื่งสดับแล่้ว  วจฺนฺํ ซึ่่�งคํา  เถุรุสฺส ข้อุงพรื่ะเถุรื่ะ  วตฺฺวา 

ตฺรื่ัสแล่้ว  อุิตฺิ ว่า  “อุานฺนฺฺท ด่ก่อุนอุานนท์  มยา  กถุิตฺธมฺโม  นฺาม ชื่่�อุ อุ.ธรื่รื่ม อุันเรื่า 

กล่่าวแล่้ว  อุผโล เป็นสภิาพไม่มีผํล่  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  อุสฺสุณินฺฺตฺสฺส ผํ่้ไม่ฟังอุย่่  

อุคฺคณิฺหนฺฺตฺสฺส ผํ่้ไม่เรื่ียนเอุาอุย่่  อุสชฺฌายนฺฺตฺสฺส ผํ่้ไม่สาธยายอุย่่  อุเทเสนฺฺเตฺสฺส  
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ผํ่้ไม่แสดงอุย่่  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  ปุปฺผํ  วิย รื่าวกะ อุ.ดอุกไม้  วณิฺณิสมฺปนฺฺนฺํ  

อุันถุ่งพรื่้อุมแล่้วด้วยสี  อุคนฺฺธกํ อุันไม่มีกล่ิ�น  โหตฺิ ย่อุมเป็น,  ปนฺ แตฺ่ว่า  (มยา  กถุิตฺ-

ธมฺโม) อุ.ธรื่รื่ม อุันเรื่า กล่่าวแล่้ว  มหปฺผโล เป็นสภิาพมีผํล่มาก  มหานฺิสํโส เป็น

สภิาพมีอุานิสงส์มาก  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  กโรุนฺฺตฺสฺส ผํ่้กรื่ะทําอุย่่  (กิจฺฺจฺานฺิ) ซึ่่�งกิจฺ 

ท.  สวนฺาทีนฺิ มีการื่ฟังเป็นตฺ้น  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ  โหตฺิ ย่อุมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี�  อุภาสิ 

ได้ตฺรื่ัสแล่้ว  คาถุา ซึ่่�งพรื่ะคาถุา ท.  เทฺว สอุง  อุิมา เห่ล่่านี�  อุิตฺิ ว่า

“ปุปฺผํ อุ.ดอุกไม้  รุุจฺิรุํ อุันงาม  วณิฺณิวนฺฺตฺํ เป็นดอุกไม้อุันมีสี  

อุคนฺฺธกํ เป็นดอุกไม้อุันไม่มีกล่ิ�น  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น  ยถุาปิ แม้

ฉันใด,  วาจฺา อุ.วาจฺา  สุภาสิตฺา อุันเป็นสุภิาษิตฺ  อุผลา เป็น

วาจฺาอุันไม่มีผํล่  โหตฺิ ย่อุมมี  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  อุกุพฺฺพฺโตฺ 

ผํ่้ไม่กรื่ะทําอุย่่  เอุวํ ฉันนั�น;

ปุปฺผํ อุ.ดอุกไม้  รุุจฺิรุํ อุันฺงาม  วณิฺณิวนฺฺตฺํ เป็นดอุกไม้อุันมีสี  

สคนฺฺธกํ เป็นดอุกไม้อุันเป็นไปกับด้วยกล่ิ�น  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น  

ยถุาปิ แม้ฉันใด,  วาจฺา อุ.วาจฺา  สุภาสิตฺา อุันเป็นสุภิาษิตฺ  

สผลา เป็นวาจฺาอุันเป็นไปกับด้วยผํล่  โหตฺิ ย่อุมมี  (ปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคล่  สุกุพฺฺพฺโตฺ ผํ่้กรื่ะทําอุย่่ด้วยดี  เอุวํ ฉันนั�น”  อุิตฺิ  

ดังนี� ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งสดับคําข้อุงพรื่ะเถุรื่ะ ตฺรื่ัสว่า “อุานนท์ ข้่�นชื่่�อุว่าธรื่รื่มที�เรื่ากล่่าวแล่้ว 

เป็นธรื่รื่มปรื่าศจฺากผํล่ แก่บุคคล่ ผํ่้ไม่ฟัง ไม่เรื่ียน ไม่สาธยาย ไม่แสดง โดยเคารื่พ  

ดุจฺดอุกไม้ที�ถุ่งพรื่้อุมด้วยสี แตฺ่ปรื่าศจฺากกล่ิ�น, แตฺ่ธรื่รื่มที�เรื่ากล่่าวแล่้ว เป็นธรื่รื่มมีผํล่

มาก มีอุานิสงส์มากแก่บุคคล่ผํ่้ทํากิจฺมีการื่ฟังเป็นตฺ้น โดยเคารื่พ” ดังนี� จฺ่งตฺรื่ัส ๒ พรื่ะ

คาถุาเห่ล่่านี�ว่า

“ดอุกไม้งาม เป็นดอุกมีสี ปรื่าศจฺากกล่ิ�น แม้ฉันใด, วาจฺา

สุภิาษิตฺ เป็นวาจฺาปรื่าศจฺากผํล่ แก่บุคคล่ผํ่้ไม่ทํา ฉันนั�น, 

ดอุกไม้งาม เป็นดอุกมีสี มีกล่ิ�นห่อุม แม้ฉันใด, วาจฺาสุภิาษิตฺ 

เป็นวาจฺา มีผํล่ แก่บุคคล่ผํ่้ทําด้วยดี ฉันนั�น”  

   สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อุภิาสิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เถุรื่สฺส สามีสัมพันธะใน วจฺนํๆ 
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อุวุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วตฺฺวา  “อุานนฺท อุาล่ปนะ  นามศัพท์  

สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ กถุิตฺธมฺโมๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มยา  

อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กถุิตฺ-  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน อุสฺสุณินฺตฺสฺส  อุคฺคณิฺห่นฺตฺสฺส  

อุสชืฺ่ฌายนฺตฺสฺส  อุเทเสนฺตฺสฺส  อุสฺสุณินฺตฺสฺส ก็ดี  อุคฺคณิฺห่นฺตฺสฺส ก็ดี  อุสชืฺ่ฌายนฺตฺสฺส 

ก็ดี  อุเทเสนฺตฺสฺส ก็ดี วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทานใน โห่ตฺิ  วณิฺณิสมฺปนฺนํ ก็ดี   

อุคนฺธกํ ก็ดี วิเสสนะข้อุง ปุปฺผํํๆ อุุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิยศัพท์ อุุปมาโชื่ตฺกะเข้้ากับ  

วณิฺณิสมฺปนฺนํ  อุคนฺธกํ  ปุปฺผํํ  อุผํโล่ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชื่ตฺกะ   

กถุิตฺธมฺโม สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มยา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กถุิตฺ-  

สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน สวนาทีนิๆ วิเสสนะข้อุง กิจฺฺจฺานิๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน กโรื่นฺตฺสฺสๆ 

วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปานใน โห่ตฺิ  มห่ปฺผํโล่ ก็ดี  มห่านิสํโส ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ อุาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุภิาสิ  อุิมา ก็ดี  เทฺว ก็ดี  

วิเสสนะข้อุง คาถุาๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน อุภิาสิ

“รืุ่จฺิรื่ํ วิเสสนะข้อุง ปุปฺผํํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยถุาปิ อุุปมาโชื่ตฺกะ  วณิฺณิวนฺตฺํ ก็ดี  อุคนฺธกํ ก็ดี 

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  สุภิาสิตฺา วิเสสนะข้อุง วาจฺาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวํ อุุปเมยยโชื่ตฺกะ  อุผํล่า 

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  อุกุพฺพโตฺ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทาน

ใน โห่ตฺิ,

รืุ่จฺิรื่ํ วิเสสนะข้อุง ปุปฺผํํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยถุาปิ อุุปมาโชื่ตฺกะ  วณิฺณิวนฺตฺํ ก็ดี  สคนฺธกํ ก็ดี 

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  สุภิาสิตฺา วิเสสนะข้อุง วาจฺาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวํ อุุปเมยยโชื่ตฺกะ  สผํล่า 

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  สุกุพฺพโตฺ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทาน

ใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุิมา  คาถุา ฯ

 ................................................................................................................................

๔๑. ตฺตฺฺถุ  “รุุจฺิรุนฺฺตฺิ;  โสภินํ ฯ  

 ตฺตฺฺถุ  (ปเทสุ)  “รุุจฺิรุนฺฺตฺิ;  (ปทสฺส)  “โสภินํ”  (อุิตฺิ  อุตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อุ.อุรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) ว่า  “โสภนฺํ อุันงาม”  (อุิตฺิ) ดังนี�  ตฺตฺฺถุ  (ปเทสุ)  “รุุจฺิรุนฺฺตฺิ  
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(ปทสฺส) แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่านั�นห่นา -บทว่า “รืุ่จฺิรื่ํ” ดังนี� ฯ

 บรื่รื่ดาบทเห่ล่่านั�น บทว่า “รุุจฺิรุํ” ความว่า งาม

 ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อุง ปเทสุๆ นิทธารื่ณิะใน ปทสฺส  “รืุ่จฺรื่ํ” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน 

ปทสฺสๆ นิทธารื่ณิียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อุตฺฺโถุ  “โสภินํ วิเสสนะข้อุง ปุปฺผํํ”  อุิตฺิศัพท์ 

สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๒. วณิฺณิวนฺฺตฺนฺฺตฺิ:  วณิฺณิสณิฺานสมฺปนฺนํ ฯ  

 “วณิฺณิวนฺฺตฺนฺฺตฺิ:  (ปทสฺส)  “วณิฺณิสณิฺานสมฺปนฺนํ”  (อุิตฺิ  อุตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อุ.อุรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) ว่า  “วณิฺณิสณิฺานฺสมฺปนฺฺนฺํ เป็นดอุกอุันถุ่งพรื่้อุมแล่้วด้วยสี

แล่ะสัณิฐาน”  (อุิตฺิ) ดังนี�  (ปทสฺส) แห่่งบท  “วณิฺณิวนฺฺตฺนฺฺตฺิ ว่า “วณิฺณิวนฺตฺํ” ดังนี� ฯ

 บทว่า “วณิฺณิวนฺฺตฺํ” ความว่า เป็นดอุกอุันถุ่งพรื่้อุมด้วยสีแล่ะสัณิฐาน”

 “วณิฺณิวนฺตฺํ” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุตฺฺโถุ   

“วณิฺณิสณิฺฅานสมฺปนฺนํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ 

 ................................................................................................................................

๔๓. อุคนฺฺธกนฺฺตฺิ:  คนฺธรื่ห่ิตฺํ  ปาล่ิภิทฺทกคิรื่ิกณิฺณิิกชื่ยกุสุมาทิเภิทํ ฯ  

 “อุคนฺฺธกนฺฺตฺิ:  (ปทสฺส)  “คนฺธรื่ห่ิตฺํ  ปาล่ิภิทฺทกคิรื่ิกณิฺณิิกชื่ยกุสุมาทิเภิทํ”  (อุิตฺิ  อุตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อุ.อุรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) ว่า  “คนฺฺธรุหิตฺํ เป็นดอุกอุันเว้นแล่้วจฺากกล่ิ�น  ปาลิภทฺทกคิรุิ-

กณิฺณิิกชยกุสุมาทิเภทํ ค่อุว่า เป็นดอุกอุันตฺ่างด้วยดอุกไม้มีดอุกห่งอุนไก่แล่ะดอุก

กรื่รื่ณิิการื่์เข้าแล่ะดอุกชื่ัยพฤกษ์เป็นตฺ้น”  (อุิตฺิ) ดังนี�  (ปทสฺส) แห่่งบท  “อุคนฺฺธกนฺฺตฺิ 

ว่า “อุคนฺธกํ” ดังนี� ฯ

 บทว่า “อุคนฺฺธกํ” ความว่า เว้นจฺากกล่ิ�น ค่อุมีปรื่ะเภิทมีดอุกห่งอุนไก่ ดอุกกรื่รื่ณิิการื่์-

เข้าแล่ะดอุกชื่ัยพฤกษ์เป็นตฺ้น

 “อุคนฺธกํ” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุตฺฺโถุ  “คนฺธรื่ห่ิตฺํ ก็ดี  

ปาล่ิภิทฺทกคิรื่ิกณิฺณิิกชื่ยกุสุมาทิเภิทํ ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ 
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ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๔. เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺาตฺิ:  สุภิาสิตฺา  วาจฺา  นาม  เตฺปิฏกํ  พุทฺธวจฺนํ,  ตฺํ  วณิฺณิสณิฺาน-

สมฺปนฺนอุคนฺธกปุปฺผํสทิสํ,  ยถุา  ปน  อุคนฺธกํ  ปุปฺผํํ,  โย  นํ  ธาเรื่ตฺิ,  ตฺสฺส  สรื่ีเรื่  คนฺโธ  

น  ผํรื่ตฺิ;  เอุวํ  เอุตฺํปิ,  โย  นํ  สกฺกจฺฺจฺํ  สวนาทีห่ิ  น  สมาจฺรื่ตฺิ,  ตฺสฺส  สกฺกจฺฺจฺํ   

อุสมาจฺรื่นฺตฺสฺส,  ยํ  ตฺตฺฺถุ  กตฺฺตฺพฺพํ,  ตฺํ  อุกุพฺพโตฺ  สุตฺคนฺธํ  ธารื่ณิคนฺธํ  ปฏิปตฺฺตฺิ-

คนฺธฺจฺ  น  อุาวห่ตฺิ  อุผํล่ํ  โห่ตฺิ;  

 “เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺาตฺิ:  (คาถุาปาทสฺส)  “สุภิาสิตฺา  วาจฺา  นาม  เตฺปิฏกํ  พุทฺธวจฺนํ,  ตฺํ  (พุทฺธ-

วจฺนํ)  วณิฺณิสณิฺานสมฺปนฺนอุคนฺธกปุปฺผํสทิสํ  (โห่ตฺิ),  ยถุา  ปน  อุคนฺธกํ  ปุปฺผํํ  (โห่ตฺิ),  โย  

(ปุคฺคโล่)  นํ  (ปุปฺผํํ)  ธาเรื่ตฺิ,  ตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  สรื่ีเรื่  คนฺโธ  น  ผํรื่ตฺิ;  เอุวํ  เอุตฺํปิ  (พุทฺธวจฺนํ),  

โย  (ปุคฺคโล่)  นํ  (ธมฺมํ)  สกฺกจฺฺจฺํ  สวนาทีห่ิ  (กิจฺฺเจฺห่ิ)  น  สมาจฺรื่ตฺิ,  ตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  สกฺกจฺฺจฺํ   

อุสมาจฺรื่นฺตฺสฺส,  ยํ  (กิจฺฺจฺํ)  ตฺตฺฺถุ  (พุทฺธวจฺเน  อุตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺพํ,  ตฺํ  (กิจฺฺจฺํ)  อุกุพฺพโตฺ  สุตฺคนฺธํ  

ธารื่ณิคนฺธํ  ปฏิปตฺฺตฺิคนฺธํ  จฺ  น  อุาวห่ตฺิ  อุผํล่ํ  โห่ตฺิ”  (อุิตฺิ  อุตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อุ.อุรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) ว่า  “พฺุทฺธวจฺนฺํ อุ.พรื่ะพุทธพจฺน์  เตฺปิฏกํ ค่อุ อุ.ปิฎกสาม  

วาจฺา  นฺาม ชื่่�อุว่าวาจฺา  สุภาสิตฺา อุันเป็นสุภิาษิตฺ,  ตฺํ  (พฺุทฺธวจฺนฺํ) อุ.พรื่ะพุทธพจฺน์

นั�น  วณิฺณิสณิฺานฺสมฺปนฺฺนฺอุคนฺฺธกปุปฺผสทิสํ เป็นเชื่่นกับด้วยดอุกไม้ทั�งถุ่งพรื่้อุม

ด้วยสีแล่ะสัณิฐานทั�งไม่มีกล่ิ�น  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น,  ปนฺ เห่ม่อุนอุย่างว่า  ปุปฺผํ อุ.ดอุกไม้  

อุคนฺฺธกํ เป็นดอุกไม้อุันไม่มีกล่ิ�น  (โหตฺิ) ย่อุมเป็น,  โย  (ปุคฺคโล) อุ.บุคคล่ใด  นฺ   

ธาเรุตฺิ ย่อุมไม่ทรื่งไว้  นฺํ  (ปุปฺผํ) ซึ่่�งดอุกไม้นั�น,  คนฺฺโธ อุ.กล่ิ�น  นฺ  ผรุตฺิ ย่อุมไม่แผํ่ไป  

สรุีเรุ ในสรื่ีรื่ะ  ตฺสฺส  ปุคฺคลสฺส ข้อุงบุคคล่นั�น  ยถุา ฉันใด;  เอุตฺํปิ  (พฺุทฺธวจฺนฺํ) 

อุ.พรื่ะพุทธพจฺน์แม้นั�น  นฺ  อุาวหตฺิ ย่อุมไม่นํา  สุตฺคนฺฺธํ ซึ่่�งกล่ิ�นค่อุการื่ฟัง  (จฺ) ด้วย  

ธารุณิคนฺฺธํ ซึ่่�งกล่ิ�นค่อุการื่ทรื่งไว้  (จฺ) ด้วย  ปฏิปตฺฺตฺิคนฺฺธํ ซึ่่�งกล่ิ�นค่อุการื่ปฏิบัตฺิ  จฺ 

ด้วย  ตฺสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่-,  โย  (ปุคฺคโล) อุ.บุคคล่ใด  นฺ  สมาจฺรุตฺิ ย่อุมไม่ปรื่ะพฤตฺิ

ด้วยดี  นฺํ  (ธมฺมํ) ซึ่่�งธรื่รื่มนั�น  (กิจฺฺเจฺหิ) ด้วยกิจฺ ท.  สวนฺาทีหิ มีการื่ฟังเป็นตฺ้น  

สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ, -บุคคล่นั�น  อุสมาจฺรุนฺฺตฺสฺส ผํ่้ไม่ปรื่ะพฤตฺิด้วยดีอุย่่  สกฺกจฺฺจฺํ โดย

เคารื่พ  อุกุพฺฺพฺโตฺ ผํ่้ไม่กรื่ะทําอุย่่  ตฺํ  (กิจฺฺจฺํ) ซึ่่�ง-,  ยํ  (กิจฺฺจฺํ) อุ.กิจฺใด  (อุตฺฺตฺนฺา) อุันตฺน  

กตฺฺตฺพฺฺพฺํ พ่งกรื่ะทํา  ตฺตฺฺถุ  (พฺุทฺธวจฺเนฺ) ในพรื่ะพุทธพจฺน์นั�น, -กิจฺนั�น  อุผลํ เป็นสภิาพ
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ไม่มีผํล่  โหตฺิ ย่อุมเป็น  เอุวํ ฉันนั�น”  อุิตฺิ ดังนี�  (คาถุาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพรื่ะ

คาถุา  “เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺาตฺิ ว่า “เอุวํ  สุภิาสิตฺา  วาจฺา” ดังนี� ฯ

 บาทพรื่ะคาถุาว่า “เอุวํ  สุภาสิตฺา  วาจฺา” ความว่า พรื่ะพุทธพจฺน์ ค่อุพรื่ะไตฺรื่ปิฎก  

ชื่่�อุว่าวาจฺาสุภิาษิตฺ, พรื่ะพุทธพจฺน์นั�น เป็นเชื่่นกับดอุกไม้ที�ถุ่งพรื่้อุมด้วยสีแล่ะสัณิฐาน 

แตฺ่ไม่มีกล่ิ�น, เห่ม่อุนอุย่างดอุกไม้ ที�ไม่มีกล่ิ�น, บุคคล่ใด ย่อุมไม่ทรื่งดอุกไม้นั�นไว้, กล่ิ�น 

ย่อุมไม่แผํ่ไปในสรื่ีรื่ะข้อุงบุคคล่นั�น ฉันใด, แม้พรื่ะพุทธพจฺน์นั�น ย่อุมไม่นํากล่ิ�นค่อุการื่

ฟัง กล่ิ�นค่อุการื่ทรื่งจฺํา กล่ิ�นค่อุการื่ปฏิบัตฺิมา แก่บุคคล่ ผํ่้ไม่ปรื่ะพฤตฺิด้วยดีซึ่่�งธรื่รื่มนั�น 

ด้วยกิจฺมีการื่ฟังเป็นตฺ้นโดยเคารื่พ ผํ่้ไม่ทํากิจฺที�ตฺนพ่งทําในพรื่ะพุทธพจฺน์นั�น เป็นข้อุง

ไรื่้ผํล่” 

 “เอุวํ  สุภิาสิตฺา  วาจฺา” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน คาถุาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อุตฺฺโถุ  “สุภิาสิตฺา วิเสสนะข้อุง วาจฺา  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตฺกะเข้้ากับ วาจฺาๆ วิเสสนะ

ข้อุง เตฺปิฏกํ แล่ะ พุทฺธวจฺนํ  เตฺปิฏกํ วิเสสล่าภิีข้อุง พุทฺธวจฺนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  ตฺํ วิเสสนะ

ข้อุง พุทฺธวจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วณิฺณิสณิฺฅานสมฺปนฺน- 

อุคนฺธกปุปฺผํสทิสํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ปนศัพท์ ตฺัปปาฏิกรื่ณิโชื่ตฺกะ  ปุปฺผํํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยถุา อุุปมาโชื่ตฺกะ  อุคนฺธกํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  โย 

วิเสสนะข้อุง ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ธาเรื่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อุง 

ปุปฺผํํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน ธาเรื่ตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน ผํรื่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส 

วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน สรื่ีเรื่ๆ วิสยาธารื่ะใน ผํรื่ตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน ผํรื่ตฺิ,  อุปิศัพท์ อุเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอุตฺํๆ วิเสสนะข้อุง พุทฺธวจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวํ อุุปเมยยโชื่ตฺกะ  โย วิเสสนะข้อุง ปุคฺคโล่ๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน สมาจฺรื่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อุง ธมฺมํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน  

สมาจฺรื่ตฺิ  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน สมาจฺรื่ตฺิ  สวนาทีห่ิ วิเสสนะข้อุง กิจฺฺเจฺห่ิๆ กรื่ณิะใน 

สมาจฺรื่ตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สมาจฺรื่ตฺิ,  ตฺสฺส วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทานใน โห่ตฺิ  

สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน อุสมาจฺรื่นฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺส,  ยํ วิเสสนะข้อุง  

กิจฺฺจฺํๆ วุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อุง พุทฺธวจฺเนๆ  

วิสยาธารื่ะใน กตฺฺตฺพฺพํ  อุตฺฺตฺนา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพํ,  ตฺํ วิเสสนะข้อุง กิจฺฺจฺํๆ  

อุวุตฺตฺกัมมะใน อุกุพฺพโตฺๆ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺส  สุตฺคนฺธํ ก็ดี  ธารื่ณิคนฺธํ ก็ดี   
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ปฏิปตฺฺตฺิคนฺธํ ก็ดี อุวุตฺตฺกัมมะใน อุาวห่ตฺิ  จฺ สามศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ สุตฺคนฺธํ   

ธารื่ณิคนฺธํ  ปฏิปตฺฺตฺิคนฺธํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุาวห่ตฺิ  อุผํล่ํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”   

อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๕. เตฺน  วุตฺฺตฺํ  “เอุวํ  สุภิาสิตฺา  วาจฺา  อุผํล่า  โห่ตฺิ  อุกุพฺพโตฺตฺิ ฯ

 เตฺน  (วจฺนํ  ภิควตฺา)  วุตฺฺตฺํ  “เอุวํ  สุภิาสิตฺา  วาจฺา  อุผํล่า  โห่ตฺิ  อุกุพฺพโตฺ  (ปุคฺคล่สฺส”  อุิตฺิ ฯ  

 เตฺนฺ เพรื่าะเห่ตฺุนั�น  วจฺนฺํ อุ.พรื่ะดํารื่ัส  อุิตฺิ ว่า  “วาจฺา อุ.วาจฺา  สุภาสิตฺา อุันเป็น

สุภิาษิตฺ  อุผลา เป็นวาจฺาอุันไม่มีผํล่  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  อุกุพฺฺพฺโตฺ ผํ่้ไม่กรื่ะทําอุย่่  

โหตฺิ ย่อุมเป็น  เอุวํ ฉันนั�น”  อุิตฺิ ดังนี�  (ภควตฺา) อุันพรื่ะผํ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  วุตฺฺตฺํ ตฺรื่ัส

ไว้แล่้ว ฯ

 เพรื่าะฉะนั�น พรื่ะผํ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้าจฺ่งตฺรื่ัสพรื่ะดํารื่ัสว่า “วาจฺาสุภิาษิตฺ เป็นวาจฺาที�ไรื่้ผํล่ 

แก่บุคคล่ผํ่้ไม่ทํา ฉันนั�น”

 เตฺน เห่ตฺวัตฺถุะ  วจฺนํ วุตฺตฺกัมมะใน วุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ภิควตฺา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วุตฺฺตฺํ  “สุภิาสิตฺา วิเสสนะข้อุง วาจฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวํ 

อุุปเมยยโชื่ตฺกะ  อุผํล่า วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  อุกุพฺพโตฺ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทาน

ใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วจฺนํ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๖. สคนฺฺธกนฺฺตฺิ  จฺมฺปกนีลุ่ปฺปล่าทิเภิทํ ฯ  

 “สคนฺฺธกนฺฺตฺิ  (ปทสฺส)  “จฺมฺปกนีลุ่ปฺปล่าทิเภิทํ”  (อุิตฺิ  อุตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อุ.อุรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) ว่า  “จฺมฺปกนฺีลุปฺปลาทิเภทํ เป็นดอุกอุันตฺ่างด้วยดอุกไม้มีดอุก

จฺําปาแล่ะดอุกอุุบล่เข้ียวเป็นตฺ้น”  (อุิตฺิ) ดังนี�  (ปทสฺส) แห่่งบท  “สคนฺฺธกนฺฺตฺิ ว่า  

“สคนฺธกํ” ดังนี� ฯ

 บทว่า “สคนฺฺธกํ” ความว่า เป็นดอุกมีปรื่ะเภิทมีดอุกจฺําปาแล่ะดอุกอุุบล่เข้ียวเป็นตฺ้น

 “สคนฺธกํ” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุตฺฺโถุ  “จฺมฺปก- 

นีลุ่ปฺปล่าทิเภิทํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ
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๔๗. เอุวนฺฺตฺิ:  ยถุา  ตฺํ  ปุปฺผํํ  ธาเรื่นฺตฺสฺส  สรื่ีเรื่  คนฺโธ  ผํรื่ตฺิ;  เอุวํ  เตฺปิฏกพุทฺธวจฺนสงฺข้าตฺา   

สุภิาสิตฺา  วาจฺาปิ  สุกุพฺพโตฺ,  โย  สกฺกจฺฺจฺํ  สวนาทีห่ิ  ตฺตฺฺถุ  กตฺฺตฺพฺพํ  กโรื่ตฺิ,  อุสฺส   

ปุคฺคล่สฺส  สผํล่า  โห่ตฺิ  สุตฺคนฺธธารื่ณิคนฺธปฏิปตฺฺตฺิคนฺธานํ  อุาวห่นโตฺ  มห่ปฺผํล่า  โห่ตฺิ

 มห่านิสํสาตฺิ  อุตฺฺโถุ ฯ

 “เอุวนฺฺตฺิ:  (ปทสฺส)  “ยถุา  ตฺํ  ปุปฺผํํ  ธาเรื่นฺตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  สรื่ีเรื่  คนฺโธ  ผํรื่ตฺิ;  เอุวํ  เตฺปิฏก-

พุทฺธวจฺนสงฺข้าตฺา  สุภิาสิตฺา  วาจฺาปิ  สุกุพฺพโตฺ,  โย  (ปุคฺคโล่)  สกฺกจฺฺจฺํ  สวนาทีห่ิ  (กิจฺฺเจฺห่ิ)  ตฺตฺฺถุ  

(พุทฺธวจฺเน  อุตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺพํ  (กิจฺฺจฺํ)  กโรื่ตฺิ,  อุสฺส  ปุคฺคล่สฺส  สผํล่า  โห่ตฺิ  สุตฺคนฺธธารื่ณิคนฺธ- 

ปฏิปตฺฺตฺิคนฺธานํ  อุาวห่นโตฺ  มห่ปฺผํล่า  โห่ตฺิ  มห่านิสํสาตฺิ  อุตฺฺโถุ ฯ

 อุตฺฺโถุ อุ.อุรื่รื่ถุ  อุิตฺิ ว่า  “คนฺฺโธ อุ.กล่ิ�น  ผรุตฺิ ย่อุมแผํ่ไป  สรุีเรุ ในสรื่ีรื่ะ  (ปุคฺคลสฺส) 

ข้อุงบุคคล่  ธาเรุนฺฺตฺสฺส ผํ่้ทรื่งไว้อุย่่  ตฺํ  ปุปฺผํ ซึ่่�งดอุกไม้นั�น  ยถุา ฉันใด;  วาจฺาปิ แม้ 

อุ.วาจฺา  สุภาสิตฺา อุันเป็นสุภิาษิตฺ  เตฺปิฏกพฺุทฺธวจฺนฺสงฺขาตฺา อุันอุันบัณิฑิตฺกล่่าว

แล่้วว่าพรื่ะพุทธพจฺน์ค่อุปิฎกสาม  สผลา เป็นวาจฺาเป็นไปกับด้วยผํล่  โหตฺิ ย่อุมเป็น  

มหปฺผลา ค่อุว่า เป็นวาจฺามีผํล่มาก  มหานฺิสํสา เป็นวาจฺามีอุานิสงส์มาก  อุาวหนฺโตฺ 

เพรื่าะเป็นเห่ตฺุนํามา  สุตฺคนฺฺธธารุณิคนฺฺธปฏิปตฺฺตฺิคนฺฺธานฺํ ซึ่่�งกล่ิ�นค่อุการื่ฟังกล่ิ�น 

ค่อุการื่ทรื่งไว้แล่ะกล่ิ�นค่อุการื่ปฏิบัตฺิ ท.  โหตฺิ ย่อุมมี  ปุคฺคลสฺส แก่บุคคล่  สุกุพฺฺพฺโตฺ 

ผํ่้กรื่ะทําอุย่่ด้วยดี  อุสฺส-,  โย  (ปุคฺคโล) อุ.บุคคล่ใด  กโรุตฺิ ย่อุมกรื่ะทํา  (กิจฺฺจฺํ) ซึ่่�งกิจฺ  

(อุตฺฺตฺนฺา)  กตฺฺตฺพฺฺพฺํ อุัน อุันตฺน พ่งกรื่ะทํา  ตฺตฺฺถุ  (พฺุทฺธวจฺเนฺ) ในพรื่ะพุทธพจฺน์นั�น  

(กิจฺฺเจฺหิ) ด้วยกิจฺ ท.  สวนฺาทีหิ มีการื่ฟังเป็นตฺ้น  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารื่พ, -นั�น  เอุวํ  

ฉันนั�น”  อุิตฺิ ดังนี�  (ปทสฺส) แห่่งบท  “เอุวนฺฺตฺิ ว่า “เอุวํ” ดังนี�เป็นตฺ้น ฯ

 บทว่า “เอุวํ” ความว่า กล่ิ�น ย่อุมแผํ่ไปในสรื่ีรื่ะข้อุงบุคคล่ผํ่้ทรื่งดอุกไม้นั�นไว้ ฉันใด, 

แม้วาจฺาสุภิาษิตฺ กล่่าวค่อุพรื่ะพุทธพจฺน์ค่อุพรื่ะไตฺรื่ปิฎก เป็นวาจฺามีผํล่ ค่อุมีผํล่มาก  

มีอุานิสงส์มาก เพรื่าะเป็นเห่ตฺุนํากล่ิ�นค่อุการื่ฟัง กล่ิ�นค่อุการื่ทรื่งจฺํา แล่ะกล่ิ�นค่อุการื่

ปฏิบัตฺิมา แก่บุคคล่ผํ่้ทําด้วยดี ผํ่้ที�ทํากิจฺที�ตฺนควรื่ทําในพรื่ะพุทธพจฺน์นั�น ด้วยกิจฺมีการื่

ฟังเป็นตฺ้นโดยเคารื่พ

 “เอุวํ” สรื่่ปะใน อุิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุตฺฺโถุ  “คนฺโธ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ผํรื่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยถุา อุุปมาโชื่ตฺกะ  ตฺํ วิเสสนะข้อุง ปุปฺผํํๆ อุวุตฺตฺ- 
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กัมมะใน ธาเรื่นฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน สรื่ีเรื่ๆ วิสยาธารื่ะใน 

ผํรื่ตฺิ,  เตฺปิฏกพุทฺธวจฺนสงฺข้าตฺา ก็ดี  สุภิาสิตฺา ก็ดี วิเสสนะข้อุง วาจฺา  อุปิศัพท์  

อุเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วาจฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ สอุงบท อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอุวํ  

อุุปเมยยโชื่ตฺกะ  สุกุพฺพโตฺ วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺส,  โย วิเสสนะข้อุง ปุคฺคโล่ๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อุาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน สวนาทีห่ิๆ วิเสสนะ

ข้อุง กิจฺฺเจฺห่ิๆ กรื่ณิะใน กโรื่ตฺิ  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อุง พุทฺธวจฺเนๆ วิสยาธารื่ะใน กตฺฺตฺพฺพํ  

อุตฺฺตฺนา อุนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพํๆ วิเสสนะข้อุง กิจฺฺจฺํๆ อุวุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ,  อุสฺส  

วิเสสนะข้อุง ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทานใน โห่ตฺิ  สผํล่า วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  สุตฺคนฺธ- 

ธารื่ณิคนฺธปฏิปตฺฺตฺิคนฺธานํ ฉัฏฐีอุวุตฺตฺกัมมะใน อุาวห่นโตฺๆ เห่ตฺุใน โห่ตฺิ  มห่ปฺผํล่า ก็ดี  

มห่านิสํสา ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อุิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อุตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๘. เทสนาวสาเน  พห่่  โสตฺาปตฺฺตฺิผํล่าทีนิ  ปตฺฺตฺา ฯ

 เทสนาวสาเน  พห่่  (ชื่นา)  โสตฺาปตฺฺตฺิผํล่าทีนิ  (อุรื่ิยผํล่านิ)  ปตฺฺตฺา ฯ

 เทสนฺาวสาเนฺ ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา  พฺหู  (ชนฺา) อุ.ชื่น ท. มาก   

ปตฺฺตฺา บรื่รื่ลุ่แล่้ว  (อุรุิยผลานฺิ) ซึ่่�งอุรื่ิยผํล่ ท.  โสตฺาปตฺฺตฺิผลาทีนฺิ มีโสดาปัตฺตฺิผํล่

เป็นตฺ้น ฯ

 เวล่าจฺบพรื่ะเทศนา พวกชื่นเป็นจฺํานวนมากตฺ่างบรื่รื่ลุ่อุรื่ิยผํล่มีโสดาปัตฺตฺิผํล่เป็นตฺ้น

 เทสนาวสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺตฺา  พห่่ วิเสสนะข้อุง ชื่นาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โสตฺาปตฺฺตฺิผํล่าทีนิ วิเสสนะข้อุง อุรื่ิยผํล่านิๆ สัมปาปุณิียกัมมะใน  

ปตฺฺตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๔๙. เทสนา  มห่าชื่นสฺส  สาตฺฺถุิกา  ชื่าตฺาตฺิ ฯ

 เทสนฺา อุ.พรื่ะเทศนา  สาตฺฺถุิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจฺาอุันมีปรื่ะโยชื่น์  ชาตฺา 

เกิดแล่้ว  มหาชนฺสฺส แก่มห่าชื่น  อุิตฺิ ดังนี�แล่ ฯ

 พรื่ะเทศนา เกิดเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจฺามีปรื่ะโยชื่น์แก่มห่าชื่น ดังนี�แล่
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 เทสนา สุทธกัตฺตฺาใน ชื่าตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มห่าชื่นสฺส สัมปทานใน ชื่าตฺา   

สาตฺฺถุิกา วิกตฺิกัตฺตฺาใน ชื่าตฺา  อุิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ  ฯ

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ  (นิฏฺิตฺํ) ฯ

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ อุ.เรื่่�อุงแห่่งอุุบาสกชื่่�อุว่าฉัตฺตฺปาณิิ  (นฺิฏฺิตฺํ) จฺบแล่้ว ฯ

ฉตฺฺตฺปาณิิอุุปาสกวตฺฺถุุ สุทธกตฺตฺาใน นิฏฺิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ

จบเร่ื่�องอุบาสกช่ื่�อว่าฉัตตปาณิ
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วิเครื่าะห์์ศััพท์์กิตก์ สมาส และตัท์ธิิต

ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ฉตฺตํ  ปาณิมฺหิ  ยสฺส  โส  ฉตฺตปาณิ,  อุปาสโก, (ฉตฺต + ปาณิ) ทวิปทภินนาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

  ฉตฺตํ อ.ร่ม  ปาณิมฺหิ ในมือ  ยสฺส  (อุปาสกสฺส) ของอุบาสกใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส   

(อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  ฉตฺตปาณิ ชื่อว่าฉตฺตปาณิ (ผู้มีร่มในมือ), ได้แก่อุบาสก.

 ๒. ฉตฺตปาณิ  จ  โส  อุปาสโก  จาติ  ฉตฺตปาณิอุปาสโก. (ฉตฺตปาณิ + อุปาสก) วิเสสนบุพพบท 

กัมมธารยสมาส

  ฉตฺตปาณิ  จ อ.ผู้มีร่มในมือด้วย  โส อ.ผู้มีร่มในมือนั้น  อุปาสโก  จ เป็นอุบาสกด้วย  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  ฉตฺตปาณิอุปาสโก ชื่อว่าฉตฺตปาณิอุปาสก. (อุบาสกผู้มีร่มในมือ, อุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณิ)

 ๓. ฉตฺตปาณิอุปาสกสฺส  วตฺถุ  ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ. (ฉตฺตปาณิอุปาสก + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  ฉตฺตปาณิอุปาสกสฺส แห่งอุบาสกผู้มีร่มในมือ  ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ ชื่อว่าฉตฺต-

ปาณิอุปาสกวตฺถุ. (เรื่องของอุบาสกผู้มีร่มในมือ, เรื่องของอุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณิ) 

ติปิฏกธโร,  อุปาสโก

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ตีณิ  ปิฏกานิ  ติปิฏกํ. (ติ + ปิฏก) สมาหารทิคุสมาส
  ปิฏกานิ อ.ปิฎก ท.  ตีณิ สาม  ติปิฏกํ ชื่อว่าติปิฏก. (ปิฎกสาม, ไตรปิฎก)
 ๒. ติปิฏกํ  ธรตีติ  ติปิฏกธโร,  อุปาสโก. (ติปิฏกสทฺทูปปท + ธร  ธรเณ ในการทรงไว้ + 
อปัจจัย) ทุติยาตัปปุริสสมาส, กิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
  (โย  อุปาสโก) อ.อุบาสกใด  ธรติ ย่อมทรงไว้  ติปิฏกํ ซึ่งปิฏกสาม  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  ติปิฏกธโร ชื่อว่าติปิฏกธร (ผู้ทรงพระไตรปิฎก), ได้แก่อุบาสก.
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อุโปสถิโก

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 อุโปสถํ  รกฺขตีติ  อุโปสถิโก,  อุปาสโก. (อุโปสถ + ณิกปัจจัย)
 (โย  อุปาสโก) อ.อุบาสกใด  รกฺขติ ย่อมรักษา  อุโปสถํ ซึ่งอุโบสถ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  
อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  อุโปสถิโก ชื่อว่าอุโปสถิก (ผู้รักษาอุโบสถ), ได้แก่อุบาสก.

อนาคามิอริยสาวกา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อนาคามิโน  จ  เต  อริยสาวกา  จาติ  อนาคามิอริยสาวกา. (อนาคามี + อริยสาวก)
 อนาคามิโน  จ อ.ผู้เป็นพระอนาคามี ท. ด้วย  เต อ.ผู้เป็นพระอนาคามี ท. เหล่านั้น  อริย- 
สาวกา  จ เป็นพระอริยสาวกด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อนาคามิอริยสาวกา ชื่อว่าอนาคามิอริยสาวก. 
(พระอริยสาวกผู้เป็นพระอนาคามี)

สมาทานวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมาทานสฺส  วโส  สมาทานวโส. (สมาทาน + วส)
 วโส อ.สามารถ  สมาทานสฺส แห่งการสมาทาน  สมาทานวโส ชื่อว่าสมาทานวส. (สามารถแห่ง
การสมาทาน)

เอกภตฺติกํ

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เอกํ  ภตฺตํ  เอกภตฺตํ. (เอก + ภตฺต) อสมาหารทิคุสมาส
  ภตฺตํ อ.ภัตร  เอกํ หนเดียว  เอกภตฺตํ ชื่อว่าเอกภตฺต. (ภัตรหนเดียว)
 ๒. เอกภตฺตํ  อสฺส  อตฺถีติ  เอกภตฺติโก,  อุปาสโก. (เอกภตฺต + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  เอกภตฺตํ อ.ภัตรหนเดียว  อสฺส  (อุปาสกสฺส) แห่งอุบาสกนั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  เอกภตฺติโก ชื่อว่าเอกภตฺติก (ผู้มีภัตรหนเดียว), ได้แก่อุบาสก.
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กุมฺภกาโร

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 กุมฺภํ  กโรตีติ  กุมฺภกาโร. (กุมฺภสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระทํา + ณปัจจัย)
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กโรติ ย่อมกระทํา  กุมฺภํ ซึ่งหม้อ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลนั้น  กุมฺภกาโร ชื่อว่ากุมฺภการ. (ผู้ทําหม้อ, ช่างปั้นหม้อ, ช่างหม้อ)

พฺรหฺมจารี, กุมฺภกาโร  

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 พฺรหฺมํ  จรติ  สีเลนาติ  พฺรหฺมจารี,  กุมฺภกาโร. (พฺรหฺมสทฺทูปปท + จร  จรเณ ในความ
ประพฤติ + ณีปัจจัย)
 (โย  กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อใด  จรติ ย่อมประพฤติ  พฺรหฺมํ ซึ่งธรรมอันประเสริฐ  
สีิเลน โดยปกติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น  พฺรหฺมจารี ชื่อว่า 
พฺรหฺมจารี (ผู้ประพฤติธรรมอันประเสรฐิโดยปกติ, ผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติ), ได้แก่ช่างหม้อ.

สีลวา

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สีลํ  อสฺส  อตฺถีติ  สีลวา,  กุมฺภกาโร. (สีล + วนฺตุปัจจัย)
 สีลํ อ.ศีล  อสฺส  (กุมฺภการสฺส) ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น  สีลวา ชื่อว่าสีลวนฺตุ (ผู้มีศีล), ได้แก่ช่างหม้อ.

กลฺยาณธมฺโม

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กลฺยาโณ  ธมฺโม  ยสฺสาติ  กลฺยาณธมฺโม,  กุมฺภกาโร. (กลฺยาณ + ธมฺม)
 ธมฺโม อ.ธรรม  กลฺยาโณ อันงาม  ยสฺส  (กุมฺภการสฺส) แห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น  กลฺยาณธมฺโม ชื่อว่ากลฺยาณธมฺม 
(ผู้มีธรรมอันงาม), ได้แก่ช่างหม้อ.
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อคฺคราชา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อคฺโค  จ  โส  ราชา  จาติ  อคฺคราชา. (อคฺค + ราช)
 อคฺโค  จ อ.ผู้เลิศด้วย  โส อ.ผู้เลิศนั้น  ราชา  จ เป็นพระราชาด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
อคฺคราชา ชื่อว่าอคฺคราช. (พระราชาผู้เลิศ)

ปเทสราชา

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปเทเส  ราชา  ปเทสราชา. (ปเทส + ราช)
 ราชา อ.พระราชา  ปเทเส ในประเทศ  ปเทสราชา ชื่อว่าปเทสราช. (พระราชาในประเทศ)

ครุกโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ครุํ  กโต  ครุกโต,  ราชา. (ครุ + กต)
 (ราชา) อ.พระราชา  (มยา) อันเรา  กโต กระทําแล้ว  ครุํ ให้หนัก  ครุกโต ชื่อว่าครุกต (ทําให้
หนักแล้ว), ได้แก่พระราชา.

ปณฺฑิตปุริสา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปณฺฑิตา  จ  เต  ปุริสา  จาติ  ปณฺฑิตปุริสา. (ปณฺฑิต + ปุริส)

 ปณฺฑิตา  จ อ.ผู้เป็นบัณฑิต ท. ด้วย  เต อ.ผู้เป็นบัณฑิต ท. เหล่านั้น  ปุริสา  จ เป็นบุรุษด้วย  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  ปณฺฑิตปุริสา ชื่อว่าปณฺฑิตปุริส. (บุรุษผู้เป็นบัณฑิต)

กุปิตมานโส,  ราชา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุปิตํ  มานสํ  ยสฺสาติ  กุปิตมานโส,  ราชา. (กุปิต + มานส)
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 มานสํ อ.พระทัย  ยสฺส  (รญฺฺโญฺ) ของพระราชาใด  กุปิตํ อันกําเริบแล้ว  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  ราชา) อ.พระราชานั้น  กุปิตมานโส ชื่อว่ากุปิตมานส (ผู้มีพระทัยอันกําเริบแล้ว), ได้แก่
พระราชา. 

กุปิตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุปิตสฺส  ภาโว  กุปิตภาโว. (กุปิต + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  กุปิตสฺส  (รญฺฺโญฺ) แห่งพระราชา ผู้กริ้วแล้ว  กุปิตภาโว ชื่อว่ากุปิตภาว. 
(ความที่พระราชากริ้วแล้ว, 

ทิฏฺ€ธมฺโม,  อุปาสโก

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทิฏฺโ€  ธมฺโม  เยนาติ  ทิฏฺ€ธมฺโม,  อุปาสโก. (ทิฏฺ€ + ธมฺม)
 ธมฺโม อ.ธรรม  เยน  (อุปาสเกน) อันอุบาสกใด  ทิฏฺโ€ เห็นแล้ว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส   
อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  ทิฏฺ€ธมฺโม ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม (ผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว, ผู้เห็นธรรมแล้ว), ได้แก่อุบาสก.

อตฺถานตฺถกุสโล

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. น  อตฺโถ  อนตฺโถ. (น + อตฺถ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  น หามิได้  อนตฺโถ ชื่อว่าอนตฺถ. (มิใช่ประโยชน์)
 ๒. อตฺโถ  จ  อนตฺโถ  จ  อตฺถานตฺถา. (อตฺถ + อนตฺถ) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  อตฺโถ  จ อ.ประโยชน์ด้วย  อนตฺโถ  จ อ.สภาพมิใช่ประโยชน์ด้วย  อตฺถานตฺถา ชื่อว่า 
อตฺถานตฺถ. (ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์)
 ๓. อตฺถานตฺเถสุ  กุสโล  อตฺถานตฺถกุสโล,  อุปาสโก. (อตฺถานตฺถ + กุสล) สัตตมีตัปปุริส
สมาส
  (อุปาสโก) อ.อุบาสก  กุสโล ผู้ฉลาด  อตฺถานตฺเถสุ ในประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท.  
อตฺถานตฺถกุสโล ชื่อว่าอตฺถานตฺถกุสล (ผู้ฉลาดในประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์), ได้แก่อุบาสก.
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คุณกถา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คุณํ  กถา  คุณกถา. (คุณ + กถา)
 กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  คุณํ ซึ่งคุณ  คุณกถา ชื่อว่าคุณกถา. (วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ, 
เรื่องคุณ)

อุปริปาสาโท

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาสาทสฺส  อุปริ  อุปริปาสาโท. (อุปริ + ปาสาท)
 อุปริ ในเบื้องบน  ปาสาทสฺส แห่งปราสาท  อุปริปาสาโท ชื่อว่าอุปริปาสาท. (เบื้องบนปราสาท)

กตภตฺตกิจฺโจ,  ฉตฺตปาณิอุปาสโก

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจํ  ภตฺตกิจฺจํ. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติยาตัปปุริสสมาส
  กิจฺจํ อ.กิจ  ภตฺเตน ด้วยภัตร  ภตฺตกิจฺจํ ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ. (กิจด้วยภัตร, ภัตรกิจ) 
 ๒. กตํ  ภตฺตกิจฺจํ  เยนาติ  กตภตฺตกิจฺโจ,  ฉตฺตปาณิอุปาสโก. (กต + ภตฺตกิจฺจ) ตติยา-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
 ภตฺตกิจฺจํ อ.กิจด้วยภัตร  เยน  (ฉตฺตปาณิอุปาสเกน) อันอุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณิใด  กตํ กระทํา
แล้ว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ฉตฺตปาณิอุปาสโก) อ.อุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณินั้น  กตภตฺตกิจฺโจ ชื่อว่า
กตภตฺตกิจฺจ (ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทําแล้ว, ผู้ทําภัตรกิจแล้ว), ได้แก่อุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณิ.

ราชงฺคโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺฺโญฺ  องฺคโณ  ราชงฺคโณ. (ราช + องฺคณ)
 องฺคโณ อ.เนิน  รญฺฺโญฺ ของพระราชา  ราชงฺคโณ ชื่อว่าราชงฺคณ. (สนามหลวง)
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ฉตฺตุปาหนํ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฉตฺตญฺฺจ  อุปาหนา  จ  ฉตฺตุปาหนํ. (ฉตฺต + อุปาหนา)
 ฉตฺตํ  จ อ.ร่มด้วย  อุปาหนา  จ อ.รองเท้าด้วย  ฉตฺตุปาหนํ ชื่อว่าฉตฺตุปาหน. (ร่มและรองเท้า)

ราชภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺฺโญฺ  ภาโว  ราชภาโว. (ราช + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  รญฺฺโญฺ  (มยฺหํ) แห่งเรา ผู้เป็นพระราชา  ราชภาโว ชื่อว่าราชภาว. (ความ
เป็นพระราชา)

ปุริมทิวโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปุริโม  จ  โส  ทิวโส  จาติ  ปุริมทิวโส. (ปุริม + ทิวส)
 ปุริโม  จ อ.อันมีในก่อนด้วย  โส อ.อันมีในก่อนนั้น  ทิวโส  จ เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
ปุริมทิวโส ชื่อว่าปุริมทิวส. (วันก่อน)

อคารโว,  อุปาสโก

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  คารโว  ยสฺสาติ  อคารโว,  อุปาสโก. (น + คารว)
 คารโว อ.ความเคารพ  ยสฺส  (อุปาสกสฺส) ของอุบาสกใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  อคารโว ชื่อว่าอคารว (ผู้ไม่มีความเคารพ), ได้แก่อุบาสก.

ทิฏฺ€ธมฺมิกสมฺปรายิกา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ทิฏฺ€ธมฺเม  ปวตฺตนฺตีติ  ทิฏฺ€ธมฺมิกา,  อตฺถานตฺถา. (ทิฏฺ€ธมฺม + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิ
อเนกัตถตัทธิต
  (เย  อตฺถานตฺถา) อ.ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท. เหล่าใด  ปวตฺตนฺติ ย่อมเป็นไป  
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ทิฏฺ€ธมฺเม ในทิฏฐธรรม  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  อตฺถานตฺถา) อ.ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท. 
เหล่านั้น  ทิฏฺ€ธมฺมิกา ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺมิก (อันเป็นไปในทิฏฐธรรม), ได้แก่ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์).
 ๒. สมฺปราเย  ปวตฺตนฺตีติ  สมฺปรายิกา,  อตฺถานตฺถา. (สมฺปราย + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิ
อเนกัตถตัทธิต
  (เย  อตฺถานตฺถา) อ.ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท. เหล่าใด  ปวตฺตนฺติ ย่อมเป็นไป  
สมฺปราเย ในสัมปรายภพ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  อตฺถานตฺถา) อ.ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท. 
เหล่านั้น  สมฺปรายิกา ชื่อว่าสมฺปรายิก (อันเป็นไปในสัมปรายภพ), ได้แก่ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์).
 ๓.  ทิฏฺ€ธมฺมิกา  จ  สมฺปรายิกา  จ  ทิฏฺ€ธมฺมิกสมฺปรายิกา,  อตฺถานตฺถา. (ทิฏฺ€ธมฺมิก + 
สมฺปรายิก) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  (อตฺถานตฺถา) อ.ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์ ท.  ทิฏฺ€ธมฺมิกา  จ อันเป็นไปใน 
ทิฏฐธรรมด้วย  สมฺปรายิกา  จ อันเป็นไปในสัมปรายภพด้วย  ทิฏฺ€ธมฺมิกสมฺปรายิกา ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺมิก- 
สมฺปรายิก (อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและอันเป็นไปในสัมปรายภพ), ได้แก่ประโยชน์และสภาพมิใช่ประโยชน์.      

อนฺเตปุรํ

 เป็นนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุรสฺส  อนฺเต  อนฺเตปุรํ. (อนฺเต + ปุร)
 อนฺเต ในภายใน  ปุรสฺส แห่งบุรี  อนฺเตปุรํ ชื่อว่าอนฺเตปุร. (ภายในบุรี, ภายในเมือง)

ราชเคหํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺฺโญฺ  เคหํ  ราชเคหํ. (ราช + เคห)
 เคหํ อ.พระตําหนัก  รญฺฺโญฺ ของพระราชา  ราชเคหํ ชื่อว่าราชเคห. (พระตําหนักของพระราชา, 
พระราชวัง)

มหาสาวชฺชํ,  ราชเคหํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. สห  วชฺเชน  ยํ  วตฺตตีติ  สาวชฺชํ,  ราชเคหํ. (สห + วชฺช) สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส  
  ยํ  (ราชเคหํ) อ.พระราชวังใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  วชฺเชน ด้วยโทษ  อิติ เพราะ
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เหตุนั้น  (ตํ  ราชเคหํ) อ.พระราชวังนั้น  สาวชฺชํ ชื่อว่าสาวชฺช (เป็นไปกับด้วยโทษ, มีโทษ), ได้แก่
พระราชวัง.
 ๒. มหนฺตญฺฺจ  ตํ  สาวชฺชญฺฺจาติ  มหาสาวชฺชํ,  ราชเคหํ. (มหนฺต + สาวชฺช) วิเสสนบุพพบท 
กัมมธารยสมาส
  มหนฺตํ  จ อ.อันใหญ่ด้วย  ตํ อ.อันใหญ่นั้น  สาวชฺชํ  จ เป็นไปกับด้วยโทษด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  มหาสาวชฺชํ ชื่อว่ามหาสาวชฺช (เป็นไปกับด้วยโทษอันใหญ่, มีโทษมาก), ได้แก่พระราชวัง.

ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ,  กมฺมานิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุยุตฺตานิ  จ  สุยุตฺตกานิ  จ  ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ,  กมฺมานิ. (ทุยุตฺต + สุยุตฺต)
 (กมฺมานิ) อ.กรรม ท.  (ปุคฺคเลน)  ทุยุตฺตานิ  จ อันบุคคลประกอบไม่ดีแล้วด้วย  (ปุคฺคเลน)   
สุยุตฺตกานิ  จ อันบุคคลประกอบดีแล้วด้วย  ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ ชื่อว่าทุยุตฺตสุยุตฺตก (ที่ประกอบไม่ดีแล้ว
และประกอบดีแล้ว), ได้แก่กรรมทั้งหลาย. 

วิจรณฏ€ฺานํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิจรณญฺฺจ  ตํ  €านญฺฺจาติ  วิจรณฏฺ€านํ. (วิจรณ + €าน)
 วิจรณํ  จ อ.เป็นที่เที่ยวไปด้วย  ตํ อ.เป็นที่เที่ยวไปนั้น  €านํ  จ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
วิจรณฏฺ€านํ ชื่อว่าวิจรณฏฺ€าน. (ที่เป็นที่เที่ยวไป)

สาวชฺชํ,  วิจรณฏฺ€านํ

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. สห  วชฺเชน  ยํ  วตฺตตีติ  สาวชฺชํ,  วิจรณฏฺ€านํ. (สห + วชฺช)   
  ยํ  (วิจรณฏฺ€านํ) อ.ที่เป็นที่เที่ยวไปใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  วชฺเชน ด้วยโทษ  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (ตํ  วิจรณฏฺ€านํ) อ.ที่เป็นที่เที่ยวไปนั้น  สาวชฺชํ ชื่อว่าสาวชฺช (เป็นไปกับด้วยโทษ, มีโทษ), 
ได้แก่ที่เป็นที่เที่ยวไป.
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เอกฏฺ€านคมนํ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เอกํ  €านํ  เอกฏฺ€านํ. (เอก + €าน) อสมาหารทิคุสมาส
  €านํ อ.ที่  เอกํ แห่งเดียว  เอกฏฺ€านํ ชื่อว่าเอกฏฺ€าน. (ที่แห่งเดียว)
 ๒. เอกฏฺ€านํ  คมนํ  เอกฏฺ€านคมนํ. (เอกฏฺ€าน + คมน) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  คมนํ อ.การไป  เอกฏฺ€านํ สู่ที่แห่งเดียว  เอกฏฺ€านคมนํ ชื่อว่าเอกฏฺ€านคมน. (การไปสู่ที่
แห่งเดียว)

�าติธีตา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ญฺาตีนํ  ธีตา  ญฺาติธีตา. (ญฺาติ + ธีตุ)
 ธีตา อ.ธิดา  ญฺาตีนํ ของญาติ ท.  ญฺาติธีตา ชื่อว่าญฺาติธีตุ. (ธิดาของญาติ)

กถิตธมฺโม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กถิโต  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  กถิตธมฺโม. (กถิต + ธมฺม)
 กถิโต  จ อ.อันพระศาสดาตรัสแล้วด้วย  โส อ.อันพระศาสดาตรัสแล้วนั้น  ธมฺโม  จ เป็นธรรม
ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  กถิตธมฺโม ชื่อว่ากถิตธมฺม. (ธรรมที่พระศาสดาตรัสแล้ว)

วณฺณสมฺปนฺนํ,  ปุปฺผํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วณฺเณน  สมฺปนฺนํ  วณฺณสมฺปนฺนํ,  ปุปฺผํ. (วณฺณ + สมฺปนฺน)
 (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  สมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้ว  วณฺเณน ด้วยสี  วณฺณสมฺปนฺนํ ชื่อว่าวณฺณสมฺปนฺน 
(ถึงพร้อมด้วยสี), ได้แก่ดอกไม้.
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อคนฺธกํ

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  คนฺโธ  ยสฺสาติ  อคนฺธกํ,  ปุปฺผํ. (น + คนฺธ)
 คนฺโธ อ.กลิ่น  ยสฺส  (ปุปฺผสฺส) แห่งดอกไม้ใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  ปุปฺผํ) 
อ.ดอกไม้นั้น  อคนฺธกํ ชื่อว่าอคนฺธก (ไม่มีกลิ่น), ได้แก่ดอกไม้.

อผโล,  กถิตธมฺโม

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  ผลํ  ยสฺสาติ  อผโล,  กถิตธมฺโม. (น + ผล)
 ผลํ อ.ผล  ยสฺส  (กถิตธมฺมสฺส) แห่งธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  กถิตธมฺโม) อ.ธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วนั้น  อผโล ชื่อว่าอผล (ไม่มีผล), ได้แก่
ธรรมที่พระศาสดาตรัสแล้ว.  

มหปฺผโล,  กถิตธมฺโม

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺตํ  ผลํ  ยสฺสาติ  มหปฺผโล,  กถิตธมฺโม. (มหนฺต + ผล)
 ผลํ อ.ผล  มหนฺตํ ใหญ่  ยสฺส  (กถิตธมฺมสฺส) แห่งธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วใด  (อตฺถิ) มี
อยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กถิตธมฺโม) อ.ธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วนั้น  มหปฺผโล ชื่อว่ามหปฺผล (มี
ผลใหญ่, มีผลมาก), ได้แก่ธรรมที่พระศาสดาตรัสแล้ว.

มหานิสํโส,  กถิตธมฺโม

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  อานิสํโส  ยสฺสาติ  มหานิสํโส,  กถิตธมฺโม. (มหนฺต + อานิสํส)
 อานิสํโส อ.อานิสงส์  มหนฺโต ใหญ่  ยสฺส  (กถิตธมฺมสฺส) แห่งธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กถิตธมฺโม) อ.ธรรมอันพระศาสดาตรัสแล้วนั้น  มหานิสํโส ชื่อว่า
มหานิสํส (มีอานิสงส์ใหญ่, มีอานิสงส์มาก), ได้แก่ธรรมที่พระศาสดาตรัสแล้ว.
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วณฺณวนฺตํ,  ปุปฺผํ

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 วณฺโณ  อสฺส  อตฺถีติ  วณฺณวนฺตํ,  ปุปฺผํ. (วณฺณ + วนฺตุปัจจัย)
 วณฺโณ อ.สี  อสฺส  (ปุปฺผสฺส) แห่งดอกไม้นั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  ปุปฺผํ) 
อ.ดอกไม้นั้น  วณฺณวนฺตํ ชื่อว่าวณฺณวนฺต (มีสี), ได้แก่ดอกไม้.

อผลา,  วาจา

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  ผลํ  ยสฺสาติ  อผลา,  วาจา. (น + ผล)
 ผลํ อ.ผล  ยสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจาใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  วาจา) 
อ.วาจานั้น  อผลา ชื่อว่าอผลา (ไม่มีผล), ได้แก่วาจา.

สคนฺธกํ,  ปุปฺผํ

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  คนฺเธน  ยํ  วตฺตตีติ  สคนฺธกํ,  ปุปฺผํ. (สห + คนฺธ)
 ยํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้ใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  คนฺเธน ด้วยกลิ่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(ตํ  ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้นั้น  สคนฺธกํ ชื่อว่าสคนฺธก (เป็นไปกับด้วยกลิ่น, มีกลิ่น), ได้แก่ดอกไม้.

สผลา,  วาจา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  ผเลน  ยา  วตฺตตีติ  สผลา,  วาจา. (สห + ผล)
 ยา  (วาจา) อ.วาจาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ผเลน ด้วยผล  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  
วาจา) อ.วาจานั้น  สผลา ชื่อว่าสผลา (เป็นไปกับด้วยผล, มีผล), ได้แก่วาจา.

วณฺณสณ€ฺานสมฺปนฺนํ,  ปุปฺผํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. วณฺโณ  จ  สณฺ€านญฺฺจ  วณฺณสณฺ€านานิ. (วณฺณ + สณฺ€าน) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
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  วณฺโณ  จ อ.สีด้วย  สณฺ€านํ  จ อ.สัณฐานด้วย  วณฺณสณฺ€านานิ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€าน. (สี
และสัณฐาน)
 ๒. วณฺณสณฺ€าเนหิ  สมฺปนฺนํ  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนํ,  ปุปฺผํ. (วณฺณสณฺ€าน + สมฺปนฺน)  
ตติยาตัปปุริสสมาส
  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  สมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้ว  วณฺณสณฺ€าเนหิ ด้วยสีและสัณฐาน ท.  
วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนํ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€านสมฺปนฺน (ถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐาน), ได้แก่ดอกไม้.

คนฺธรหิตํ,  ปุปฺผํ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คนฺธสฺมา  รหิตํ  คนฺธรหิตํ,  ปุปฺผํ. (คนฺธ + รหิต)
 (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  รหิตํ อันเว้นแล้ว  คนฺธสฺมา จากกลิ่น  คนฺธรหิตํ ชื่อว่าคนฺธรหิต (เว้นจาก
กลิ่น, ปราศจากกลิ่น), ได้แก่ดอกไม้.

ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิเภทํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปาลิภทฺทกญฺฺจ  คิริกณฺณิกญฺฺจ  ชยกุสุมญฺฺจ  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมานิ. (ปาลิภทฺทก 
+ คิริกณฺณิก + ชยกุสุม) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ปาลภทฺทกํ  จ อ.ดอกหงอนไก่ด้วย  คิริกณฺณิกํ  จ อ.ดอกกรรณิการ์เขาด้วย  ชยกุสุมํ  จ 
อ.ดอกชัยพฤกษ์ด้วย  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมานิ ชื่อว่าปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุม. (ดอกหงอนไก่ 
ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์)
 ๒. ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมานิ  อาทิ  เยสนฺติ  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทีนิ,   
ปุปฺผานิ. (ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุม + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมานิ อ.ดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์ ท.  
อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (ปุปฺผานํ) แห่งดอกไม้ ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ   
ปุปฺผานิ) อ.ดอกไม้ ท. เหล่านั้น  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทีนิ ชื่อว่าปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิ 
(มีดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์เป็นต้น), ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.
 ๓. ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทีหิ  เภทํ  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิเภทํ,  ปุปฺผํ.  
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(ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิ + เภท) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  เภทํ อันต่าง  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทีหิ  (ปุปฺเผหิ) ด้วยดอกไม้ 
ท. มีดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์เป็นต้น  ปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิเภทํ ชื่อ
ว่าปาลิภทฺทกคิริกณฺณิกชยกุสุมาทิเภท (อันต่างด้วยดอกไม้มีดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอก
ชัยพฤกษ์เป็นต้น), ได้แก่ดอกไม้. 

เตปิฏกํ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตีณิ  ปิฏกานิ  เตปิฏกํ. (ติ + ปิฏก)
 ปิฏกานิ อ.ปิฎก ท.  ตีณิ สาม  เตปิฏกํ ชื่อว่าเตปิฏก. (พระไตรปิฎก)

วณฺณสณ€ฺานสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิสํ,  พุทฺธวจนํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส ตติยาตัปปุริสสมาส นนิบาตบุพพบทกัมม
ธารยสมาส วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. วณฺโณ  จ  สณฺ€านญฺฺจ  วณฺณสณฺ€านานิ. (วณฺณ + สณฺ€าน) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  วณฺโณ  จ อ.สีด้วย  สณฺ€านํ  จ อ.สัณฐานด้วย  วณฺณสณฺ€านานิ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€าน. (สี
และสัณฐาน)
 ๒. วณฺณสณฺ€าเนหิ  สมฺปนฺนํ  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนํ,  ปุปฺผํ. (วณฺณสณฺ€าน + สมฺปนฺน)  
ตติยาตัปปุริสสมาส
  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  สมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้ว  วณฺณสณฺ€าเนหิ ด้วยสีและสัณฐาน ท.  
วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนํ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€านสมฺปนฺน (ถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐาน), ได้แก่ดอกไม้.
 ๓. นตฺถิ  คนฺโธ  ยสฺสาติ  อคนฺธกํ,  ปุปฺผํ. (น + คนฺธ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  คนฺโธ อ.กลิ่น  ยสฺส  (ปุปฺผสฺส) ของดอกไม้ใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  
ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้นั้น  อคนฺธกํ ชื่อว่าอคนฺธก (ไม่มีกลิ่น), ได้แก่ดอกไม้.
 ๔. วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนญฺฺจ  ตํ  อคนฺธกญฺฺจาติ  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกํ,  ปุปฺผํ. 
(วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺน + อคนฺธก) วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
  ตํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้นั้น  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนํ  จ อันถึงพร้อมแล้วด้วยสีและสัณฐานด้วย  
อคนฺธกํ  จ อันไม่มีกลิ่นด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกํ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€าน- 
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สมฺปนฺนอคนฺธก (ทั้งถึงพร้อมแล้วด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มีกลิ่น)
 ๕. วณฺณสณฺฐานสมฺปนฺนอคนฺธกญฺฺจ  ตํ  ปุปฺผญฺฺจาติ  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผํ. 
(วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธก + ปุปฺผ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกํ  จ อ.ทั้งถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มีกลิ่นด้วย  ตํ อ.ทั้ง 
ถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มีกลิ่นนั้น  ปุปฺผํ  จ เป็นดอกไม้ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  วณฺณสณฺ€าน-
สมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผํ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผ. (ดอกไม้ทั้งถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มี
กลิ่น)
 ๖. วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺเผน  สทิสํ  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิสํ,  พุทฺธ-
วจนํ. (วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผ + สทิส) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (พุทฺธวจนํ) อ.พระพุทธพจน์  สทิสํ อันเช่น  วณฺณสณฺฐานสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺเผน ด้วยดอกไม้
ทั้งถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มีกลิ่น  วณฺณสณฺ€านสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิสํ ชื่อว่าวณฺณสณฺ€าน- 
สมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิส (อันเช่นกับด้วยดอกไม้ทั้งถึงพร้อมด้วยสีและสัณฐานทั้งไม่มีกลิ่น)  

สวนาทีนิ,  กิจฺจานิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สวนํ  อาทิ  เยสนฺติ  สวนาทีนิ,  กิจฺจานิ. (สวน + อาทิ)
 สวนํ อ.การฟัง  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (กิจฺจานํ) แห่งกิจ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (ตานิ  กิจฺจานิ) อ.กิจ ท. เหล่านั้น  สวนาทีนิ ชื่อว่าสวนาทิ (มีการฟังเป็นต้น), ได้แก่กิจทั้งหลาย.

สุตคนฺโธ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สุตเมว  คนฺโธ สุตคนฺโธ. (สุต + คนฺธ)
 สุตํ  เอว อ.การฟังนั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  สุตคนฺโธ ชื่อว่าสุตคนฺธ. (กลิ่นคือการฟัง)

ธารณคนฺโธ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธารณเมว  คนฺโธ  ธารณคนฺโธ. (ธารณ + คนฺธ)
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 ธารณํ  เอว อ.การทรงจํานั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  ธารณคนฺโธ ชื่อว่าธารณคนฺธ. (กลิ่นคือการ
ทรงจํา)

ปฏิปตฺติคนฺโธ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิปตฺติเอว  คนฺโธ  ปฏิปตฺติคนฺโธ. (ปฏิปตฺติ + คนฺธ)
 ปฏิปตฺติ  เอว อ.การปฏิบัตินั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  ปฏิปตฺติคนฺโธ ชื่อว่าปฏิปตฺติคนฺธ. (กลิ่น
คือการปฏิบัติ)

จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภทํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. จมฺปกญฺฺจ  นีลุปฺปลญฺฺจ  จมฺปกนีลุปฺปลานิ. (จมฺปก + นีลุปฺปล) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  จมฺปกํ  จ อ.ดอกจําปาด้วย  นีลุปฺปลํ  จ อ.ดอกอุบลเขียวด้วย  จมฺปกนีลุปฺปลานิ ชื่อว่า 
จมฺปลกนีลุปฺปล. (ดอกจําปาและดอกอุบลเขียว)
 ๒. จมฺปกนีลุปฺปลานิ  อาทิ  เยสนฺติ  จมฺปกนีลุปฺปลาทีนิ,  ปุปฺผานิ. (จมฺปกนีลุปฺปล + อาทิ) 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  จมฺปกนีลุปฺปลานิ อ.ดอกจําปาและดอกอุบลเขียว ท.  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (ปุปฺผานํ) แห่ง
ดอกไม้ ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  ปุปฺผานิ) อ.ดอกไม้ ท. เหล่านั้น   
จมฺปกนีลุปฺปลาทีนิ ชื่อว่าจมฺปกนีลุปฺปลาทิ (มีดอกจําปาและดอกอุบลเขียวเป็นต้น), ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.
 ๓. จมฺปกนีลุปฺปลาทีหิ  เภทํ  จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภทํ,  ปุปฺผํ. (จมฺปกนีลุปฺปลาทิ + เภท) ตติยา 
ตัปปุริสสมาส
 (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้  เภทํ อันต่าง  จมฺปกนีลุปฺปลาทีหิ  (ปุปฺเผหิ) ด้วยดอกไม้ ท. มีดอกจําปาและ
ดอกอุบลเขียวเป็นต้น  จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภทํ ชื่อว่าจมฺปกนีลุปฺปลาทิเภท (อันต่างด้วยดอกไม้มีดอกจําปา
และดอกอุบลเขียวเป็นต้น), ได้แก่ดอกไม้.
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เตปิฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา,  สุภาสิตา  วาจา

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีสมาหารทิคุสมาส และอวธารณบุพพบทกัมมธารย
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ตีณิ  ปิฏกานิ  เตปิฏกํ. (ติ + ปิฏก) สมาหารทิคุสมาส
  ปิฏกานิ อ.ปิฎก ท.  ตีณิ สาม  เตปิฏกานิ ชื่อว่าเตปิฏก. (ปิฎกสาม, พระไตรปิฎก)
 ๒. เตปิฏกเมว  พุทฺธวจนํ  เตปิฏกพุทฺธวจนํ. (เตปิฏก + พุทฺธวจน) อวธารณบุพพบทกัมมธารย 
สมาส
  เตปิฏกํ  เอว อ.ปิฎกสามนั่นเทียว  พุทฺธวจนํ เป็นพระพุทธพจน์  เตปิฏกพุทฺธวจนํ ชื่อว่า 
เตปิฏกพุทฺธวจน. (พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก)
 ๓. เตปิฏกพุทฺธวจนํ  อิติ  สงฺขาตา  เตปิฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา,  สุภาสิตา  วาจา. (เตปิฏก-
พุทฺธวจน + สงฺขาตา) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (สุภาสิตา  วาจา) อ.วาจาอันเป็นสุภาษิต  สงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว  เตปิฏกพุทฺธ-
วจนํ  อิติ ว่าเป็นพระพุทธพจน์คือปิฏกสาม  เตปิฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา ชื่อว่าเตปิฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา (กล่าว
คือพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก), ได้แก่วาจาสุภาษิต.

สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส โดยมี อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบทกัมมธารย
สมาส และอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. สุตเมว  คนฺโธ สุตคนฺโธ. (สุต + คนฺธ) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  สุตํ  เอว อ.การฟังนั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  สุตคนฺโธ ชื่อว่าสุตคนฺธ. (กลิ่นคือการฟัง)
 ๒. ธารณเมว  คนฺโธ  ธารณคนฺโธ. (ธารณ + คนฺธ) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ธารณํ  เอว อ.การทรงจํานั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  ธารณคนฺโธ ชื่อว่าธารณคนฺธ. (กลิ่น
คือการทรงจํา)
 ๓. ปฏิปตฺติเอว  คนฺโธ  ปฏิปตฺติคนฺโธ. (ปฏิปตฺติ + คนฺธ) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ปฏิปตฺติ  เอว อ.การปฏิบัตินั่นเทียว  คนฺโธ เป็นกลิ่น  ปฏิปตฺติคนฺโธ ชื่อว่าปฏิปตฺติคนฺธ. 
(กลิ่นคือการปฏิบัติ)
 ๔. สุตคนฺโธ  จ  ธารณคนฺโธ  จ  ปฏิปตฺติคนฺโธ  จ  สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธา.  
(สุตคนฺธ + ธารณคนฺธ + ปฏิปตฺตคนฺธ) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
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  สุตคนฺโธ  จ อ.กลิ่นคือการฟังด้วย  ธารณคนฺโธ  จ อ.กลิ่นคือการทรงจําด้วย  ปฏิปตฺติ-
คนฺโธ  จ อ.กลิ่นคือการปฏิบัติด้วย  สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธา ชื่อว่าสุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธ. 
(กลิ่นคือการฟัง กลิ่นคือการทรงจํา และกลิ่นคือการปฏิบัติ)

มหปฺผลา,  วาจา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺตํ  ผลํ  ยสฺสาติ  มหปฺผลา,  วาจา. (มหนฺต + ผล)
 ผลํ อ.ผล  มหนฺตํ ใหญ่  ยสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจาใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น   
(สา  วาจา) อ.วาจานั้น  มหปฺผลา ชื่อว่ามหปฺผลา (มีผลใหญ่, มีผลมาก), ได้แก่วาจา.

มหานิสํสา,  วาจา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  อานิสํโส  ยสฺสาติ  มหานิสํสา,  วาจา. (มหนฺต + อานิสํส)
 อานิสํโส อ.อานิสงส์  มหนฺโต ใหญ่  ยสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจาใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (สา  วาจา) อ.วาจานั้น  มหานิสํสา ชื่อว่ามหานิสํสา (มีอานิสงส์ใหญ่, มีอานิสงส์มาก),  
ได้แก่วาจา.

เทสนาวสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)
 อวสานํ อ.เป็นที่สิ้นสุดลง  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาวสานํ ชื่อว่าเทสนาวสาน. (เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)
  

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โสตาปตฺติผลํ  อาทิ  เยสนฺติ  โสตาปตฺติผลาทีนิ,  อริยผลานิ. (โสตาปตฺติผล + อาทิ)
 โสตาปตฺติผลํ อ.โสดาปัตติผล  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อริยผลานํ) แห่งอริยผล ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 
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มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  อริยผลานิ) อ.อริยผล ท. เหล่านั้น  โสตาปตฺติผลาทีนิ ชื่อว่า 
โสตาปตฺติผลาทิ, ได้แก่อริยผลทั้งหลาย. (มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. อตฺโถ  อสฺสา  อตฺถีติ  อตฺถิกา,  วาจา. (อตฺถ + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต

  อตฺโถ อ.ประโยชน์  อสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจานั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  วาจา) 

อ.วาจานั้น  อตฺถิกา ชื่อว่าอตฺถิกา, ได้แก่วาจา. (อันมีประโยชน์)

 ๒. สห  อตฺถิกาย  ยา  วตฺตตีติ  สาตฺถิกา,  เทสนา. (สห + อตฺถิกา) สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

  ยา  (เทสนา) อ.พระเทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  อตฺถิกาย  (วาจาย) ด้วยวาจา 

อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  เทสนา) อ.พระเทศนานั้น  สาตฺถิกา ชื่อว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. (อัน

เป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๘. วิิสาขาวิตฺฺถุุ ฯ [๔๐]

วิิสาขาวิตฺฺถุุ  (มยา วิุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งนางวิิสาขา  (มยา) อันข้าพเจฺ้า (พรื่ะพุทธโฆสะ) 

(วิุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าวิ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุจฺฺจฺเตฺๆ อาขยาตฺบทกัมมวิาจฺก

มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๘. เร่ื่�องนางวิิสาขา

๑. “ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหาตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺฺถุา  สาวิตฺฺถุึ  อุปนิสฺสาย  ปุพฺพารื่าเม 

วิิห่รื่นฺโตฺ  วิิสาขํ  อุปาสิกํ  อารื่พฺภิ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา  สาวิตฺฺถุึ  อุปนิสฺสาย  ปุพฺพารื่าเม  วิิห่รื่นฺโตฺ  วิิสาขํ  อุปาสิกํ  อารื่พฺภิ  “ยถุาปิิ  ปิุปิฺผ- 

ราสิมฺหาตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  อุุปินิิสฺสาย ทรื่งเข้าไปอาศัยแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ ซึ่ึ�งเม่องสาวิัตฺถุี   

วิิหรนิฺโตฺ เม่�อปรื่ะทับ  ปิุพฺฺพฺาราเม ในบุพพารื่าม  อุารพฺฺภ ทรื่งปรื่ารื่ภิ  อุุปิาสิกํํ ซึ่ึ�ง

อุบาสิกา  วิิสาขํ ช่�อวิ่าวิิสาขา  กํเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิมํ  ธมฺมเทสนิํ ซึ่ึ�งพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้  

“ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหาตฺิ วิ่า “ยถุาปิ  ปุปฺผรื่าสิมฺห่า” ดังนี้เป็นตฺ้น ฯ

 พรื่ะศาสดา เม่�อทรื่งเข้าไปอาศัยเม่องสาวิัตฺถุี ปรื่ะทับอย่่ที�บุพพารื่าม ทรื่งปรื่ารื่ภิ

อุบาสิกาช่�อวิ่าวิิสาขา ตฺรื่ัสพรื่ะธรื่รื่มเทศนานี้วิ่า “ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหา” ดังนี้เป็นตฺ้น 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ยถุาปิ  ปุปฺผรื่าสิมฺห่า” สรื่่ปะใน  

อิตฺิๆ ศัพท์ อาทยัตฺถุะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

กเถุสิ  สาวิตฺฺถุึ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปนิสฺสายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน วิิห่รื่นฺโตฺ  ปุพฺพารื่าเม 

วิิสยาธารื่ะใน วิิห่รื่นฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา ของ สตฺฺถุา  วิิสาขํ สัญญาวิิเสสนะของ  

อุปาสิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อารื่พฺภิๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ ฯ

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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๒. สา  กิรื่  องฺครื่ฏฺฺเฅ  ภิทฺทิยนคเรื่  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  อคฺคมเห่สิยา

 สุมนาเทวิิยา  กุจฺฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ  

 สา  (วิิสาขา)  กิรื่  องฺครื่ฏฺฺเฅ  ภิทฺทิยนคเรื่  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  อคฺคมเห่สิยา  

สุมนาเทวิิยา  กุจฺฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  นิิพฺฺพฺตฺฺตฺิ บังเกิดแล่้วิ  กํุจฺฺฉิสฺมึ ในท้อง  

สุมนิาเทวิิยา ของนางสุมนาเทวิี  อุคฺคมเหสิยา ผ่้เป็นภิรื่รื่ยาผ่้เล่ิศ  ธนิญฺชยเสฏฺฅิโนิ 

ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  เมณฺฑกํเสฏฺฅิปิุตฺฺตฺสฺส ผ่้เป็นบุตฺรื่ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ  

ภทฺทิยนิคเร ในเม่องช่�อวิ่าภิัททิยะ  อุงฺครฏฺเฅ ในแควิ้นช่�อวิ่าอังคะ ฯ

 ทรื่าบวิ่า นางวิิสาขานั้น บังเกิดในท้องของนางสุมนาเทวิี ผ่้เป็นภิรื่รื่ยาผ่้เล่ิศของ 

ธนัญชัยเศรื่ษฐี ผ่้เป็นบุตฺรื่ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ ในภิัททิยนครื่ ในแควิ้นอังคะ

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิพฺพตฺฺตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  องฺครื่ฏฺฺเฅ วิิสยาธารื่ะใน ภิทฺทิยนคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน นิพฺพตฺฺตฺิ  เมณฺฺฑก-

เสฏฺฅิปุตฺฺตฺสฺส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน อคฺคมเห่สิยาๆ วิิเสสนะ

ของ สุมนาเทวิิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฺฉิสฺมึๆ วิิสยาธารื่ะใน นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓. ตฺสฺสา  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่  สตฺฺถุา  เสล่พฺรื่าหฺ่มณฺาทีนํ  โพธเนยฺยพนฺธวิานํ  อุปนิสฺสย-

สมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  มห่าภิิกฺขุสงฺฆปรื่ิวิาโรื่  จฺารื่ิกํ  จฺรื่มาโน  ตฺํ  นครื่ํ  ปาปุณฺิ ฯ

 ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่  สตฺฺถุา  เสล่พฺรื่าหฺ่มณฺาทีนํ  โพธเนยฺยพนฺธวิานํ  อุปนิสฺสย-

สมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  มห่าภิิกฺขุสงฺฆปรื่ิวิาโรื่  จฺารื่ิกํ  จฺรื่มาโน  ตฺํ  นครื่ํ  ปาปุณฺิ ฯ

 ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  สตฺฺตฺวิสฺสิกํกําเล ในกาล่ แห่่งนางวิิสาขานั้น เป็นผ่้มีกาล่ฝนเจฺ็ด  

สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  ทิสฺวิา ทรื่งเห่็นแล่้วิ  อุุปินิิสฺสยสมฺปิตฺฺตฺ ึซึ่ึ�งควิามถุึงพรื่้อมแห่่ง

อุปนิสัย  โพฺธเนิยฺยพฺนิฺธวิานิํ แห่่งสัตฺวิ์ผ่้เป็นเผ่าพันธุ์แห่่งสัตฺวิ์ผ่้ควิรื่แก่การื่ตฺรื่ัสรื่่้ ท.  

เสลพฺฺราหฺมณาทีนิํ มีพรื่าห่มณฺ์ช่�อวิ่าเสล่ะเป็นตฺ้น  มหาภิกํฺขุสงฺฆปิริวิาโร ผ่้มีห่ม่่แห่่ง

ภิิกษุห่ม่่ให่ญ่เป็นบรื่ิวิารื่  จฺรมาโนิ เสด็จฺเที�ยวิไปอย่่  จฺาริกํํ ส่่ที�จฺารื่ิก  ปิาปิุณิ เสด็จฺถุึง

แล่้วิ  ตฺํ  นิครํ ซึ่ึ�งพรื่ะนครื่นั้น ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 539

 ในกาล่ที�นางวิิสาขานั้น มีอายุได้ ๗ ขวิบ พรื่ะศาสดา ทรื่งเห่็นควิามถุึงพรื่้อมแห่่ง

อุปนิสัย ของเผ่าพันธุ์สัตฺวิ์ผ่้ควิรื่ตฺรื่ัสรื่่้มีเสล่ะพรื่าห่มณฺ์เป็นตฺ้น มีภิิกษุสงฆ์ห่ม่่ให่ญ่เป็น

บรื่ิวิารื่ เสด็จฺเที�ยวิจฺารื่ิกไป เสด็จฺถุึงพรื่ะนครื่นั้น

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปาปุณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ  

สามีสัมพันธะใน สตฺฺตฺวิสฺสิกกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปาปุณฺิ  เสล่พฺรื่าหฺ่มณฺาทีนํ วิิเสสนะ

ของ โพธเนยฺยพนฺธวิานํๆ สามีสัมพันธะใน อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺรื่มาโน  มห่าภิิกฺขุสงฺฆปรื่ิวิาโรื่ วิิเสสนะของ สตฺฺถุา  จฺารื่ิกํ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน จฺรื่มาโนๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สตฺฺถุา  ตฺํ วิิเสสนะของ นครื่ํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปาปุณฺิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๔. ตฺสฺมิ�ฺฺจฺ  สมเย  เมณฺฺฑโก  คห่ปตฺิ  ตฺสฺมึ  นคเรื่  ป�ฺฺจฺนฺนํ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺานํ  เชฏฺฺฅโก   

หุ่ตฺฺวิา  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ  กาเรื่ตฺิ ฯ

 ตฺสฺมึ  จฺ  สมเย  เมณฺฺฑโก  คห่ปตฺิ  ตฺสฺมึ  นคเรื่  ป�ฺฺจฺนฺนํ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺานํ  (ชนานํ)  เชฏฺฺฅโก  หุ่ตฺฺวิา  

(ปุคฺคล่ํ)  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ  กาเรื่ตฺิ ฯ

 จฺ ก็  ตฺสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  คหปิตฺิ อ.คฤห่บดี  เมณฺฑโกํ ช่�อวิ่าเมณฺฑกะ  เชฏฺฅโกํ 

เป็นผ่้เจฺรื่ิญที�สุด  (ชนิานิํ) แห่่งชน ท.  มหาปิุญฺฃานิํ ผ่้มีบุญมาก  ปิญฺจฺนิฺนิํ ห่้า  ตฺสฺมึ  

นิคเร ในพรื่ะนครื่นั้น  หุตฺฺวิา เป็นแล่้วิ  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กําเรตฺิ ย่อมให่้กรื่ะทํา  

เสฏฺฅิฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งตฺําแห่น่งแห่่งเศรื่ษฐี ฯ

 ก็ ในสมัยนั้น คฤห่บดีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ เป็นห่ัวิห่น้าของพวิกชนผ่้มีบุญ ๕ คน ในพรื่ะนครื่

นั้น ยังบุคคล่ให่้แตฺ่งตฺั้งตฺําแห่น่งเศรื่ษฐี

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ สมเยๆ กาล่สัตฺตฺมีใน กาเรื่ตฺิ  เมณฺฺฑโก 

สัญญาวิิเสสนะของ คห่ปตฺิๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน กาเรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺมึ  

วิิเสสนะของ นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน เชฏฺฺฅโก  ป�ฺฺจฺนฺนํ ก็ดี  มห่าปุ�ฺฺฃานํ ก็ดี วิิเสสนะ

ของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน เชฏฺฺฅโกๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

กาเรื่ตฺิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่ตฺิ  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕. ป�ฺฺจฺ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา  นาม  “เมณฺฺฑโก  เสฏฺฺฅี,  จฺนฺทปทุมา  นาม  ตฺสฺเสวิ  เชฏฺฺฅกภิรื่ิยา,  

ตฺสฺเสวิ  เชฏฺฺฅกปุตฺฺโตฺ  ธน�ฺฺชโย  นาม,  ตฺสฺส  ภิรื่ิยา  สุมนาเทวิี  นาม,  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิสฺส  

ทาโส  ปุณฺฺโณฺ  นามาตฺิ ฯ

 ป�ฺฺจฺ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา  (ชนา)  นาม  “เมณฺฺฑโก  เสฏฺฺฅี,  จฺนฺทปทุมา  นาม  ตฺสฺส  เอวิ  (เมณฺฺฑกสฺส)  

เชฏฺฺฅกภิรื่ิยา,  ตฺสฺส  เอวิ  (เมณฺฺฑกสฺส)  เชฏฺฺฅกปุตฺฺโตฺ  ธน�ฺฺชโย  นาม,  ตฺสฺส  (ธน�ฺฺชยสฺส)  ภิรื่ิยา  

สุมนาเทวิี  นาม,  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิสฺส  ทาโส  ปุณฺฺโณฺ  นามาตฺิ ฯ

 (ชนิา)  นิาม ช่�อ อ.ชน ท.  มหาปิุญฺฃา ผ่้มีบุญมาก  ปิญฺจฺ ห่้า  อุิตฺิ ค่อ  “เสฏฺฅี 

อ.เศรื่ษฐี  เมณฺฑโกํ ช่�อวิ่าเมณฺฑกะ,  เชฏฺฅกํภริยา อ.ภิรื่รื่ยาผ่้เจฺรื่ิญที�สุด  ตฺสฺส  เอุวิ  

(เมณฺฑกํสฺส) ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะนั้นนั�นเทียวิ  จฺนิฺทปิทุมา  นิาม ช่�อวิ่าจฺันท-

ปทุมา,  เชฏฺฅกํปิุตฺฺโตฺ อ.บุตฺรื่ผ่้เจฺรื่ิญที�สุด  ตฺสฺส  เอุวิ  (เมณฺฑกํสฺส) ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่า

เมณฺฑกะนั้นนั�นเทียวิ  ธนิญฺชโย  นิาม ช่�อวิ่าธนัญชัย,  ภริยา อ.ภิรื่รื่ยา  ตฺสฺส   

(ธนิญฺชยสฺส) ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  สุมนิาเทวิี  นิาม ช่�อวิ่าสุมนาเทวิี,  ทาโส 

อ.ทาส  เมณฺฑกํเสฏฺฅิสฺส ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ  ปิุณฺโณ  นิาม ช่�อวิ่าปุณฺณฺะ” ฯ

 ช่�อวิ่าพวิกชนผ่้มีบุญมาก ๕ คน ค่อ “เมณฺฑกเศรื่ษฐี ภิรื่รื่ยาผ่้เจฺรื่ิญที�สุดของเมณฺฑก-

เศรื่ษฐีนั้นนั�นแห่ล่ะ ช่�อวิ่านางจฺันทปทุมา บุตฺรื่คนโตฺของเมณฺฑกเศรื่ษฐีนั้นนั�นแห่ล่ะ 

ช่�อวิ่าธนัญชัย ภิรื่รื่ยาของธนัญชัยเศรื่ษฐี ช่�อวิ่านางสุมนาเทวิี แล่ะทาสของเมณฺฑก

เศรื่ษฐี ช่�อวิ่าปุณฺณฺะ”

 ป�ฺฺจฺ ก็ดี  มห่าปุ�ฺฺฃา ก็ดี วิิเสสนะของ ชนา นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ชนาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ  “เมณฺฺฑโก สัญญาวิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้า

กับ จฺนฺทปทุมาๆ วิิเสสนะของ เชฏฺฺฅภิรื่ิยา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺสฺสๆ วิิเสสนะ

ของ เมณฺฺฑกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เชฏฺฺฅกภิรื่ิยา,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺสฺสๆ  

วิิเสสนะของ เมณฺฺฑกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เชฏฺฺฅกปุตฺฺโตฺๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้ากับ ธน�ฺฺชโยๆ วิิเสสนะของ เชฏฺฺฅกปุตฺฺโตฺ,  ตฺสฺส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน ภิรื่ิยาๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ สุมนาเทวิีๆ  

วิิเสสนะของ ภิรื่ิยา,  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทาโสๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปุณฺฺโณฺๆ วิิเสสนะของ ทาโส”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ป�ฺฺจฺ  มห่า-
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ปุ�ฺฺฃา  ชนา ฯ

 ................................................................................................................................

๖. น  เกวิล่�ฺฺจฺ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅีเยวิ,  พิมฺพิสารื่รื่�ฺฺโ�ฺ  ปน  วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  นาม  

อเห่สุํ  “โชตฺิโย,  ชฏฺิโล่,  เมณฺฺฑโก,  ปุณฺฺณฺโก,  กากวิลฺ่ล่ิโยตฺิ ฯ

 น  เกวิล่ํ  จฺ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅี  เอวิ  (โห่ตฺิ),  พิมฺพิสารื่รื่�ฺฺโ�ฺ  ปน  วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  (ชนา)  

นาม  อเห่สุํ  “โชตฺิโย,  ชฏฺิโล่,  เมณฺฺฑโก,  ปุณฺฺณฺโก,  กากวิลฺ่ล่ิโยตฺิ ฯ

 จฺ ก็  เมณฺฑกํเสฏฺฅี  เอุวิ อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะนั�นเทียวิ  (โหตฺิ) ย่อมมี  เกํวิลํ อย่าง

เดียวิ  นิ ห่ามิได้,  ปินิ ก็  อุมิตฺโภคา  (ชนิา)  นิาม ช่�อ อ.ชน ท. ผ่้มีโภิคะอันนับไม่ได้

แล่้วิ  อุิตฺิ ค่อ  “โชตฺิโย อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าโชตฺิยะ,  ชฏิโล อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าชฏฺิล่ะ,  เมณฺฑโกํ 

อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ,  ปิุณฺณโกํ อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าปุณฺณฺกะ,  กํากํวิลฺลิโย อ.เศรื่ษฐีช่�อ

วิ่ากากวิัล่ล่ิยะ”  อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ  วิิชิเตฺ ในแวิ่นแควิ้น  พฺิมฺพฺิสารรญฺโฃ ของพรื่ะรื่าชา

พรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่ ฯ

 ก็เมณฺฑกเศรื่ษฐีนั�นแห่ล่ะ ย่อมมีอย่างเดียวิ ห่ามิได้, ก็ ช่�อวิ่าพวิกชนผ่้มีโภิคะที�นับไม่

ได้ ค่อ “โชตฺิยเศรื่ษฐี ชฏฺิล่เศรื่ษฐี เมณฺฑกเศรื่ษฐี ปุณฺณฺกเศรื่ษฐี แล่ะกากวิัล่ล่ิยเศรื่ษฐี” 

ได้มีในแวิ่นแควิ้นของพรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  เกวิล่ํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺิ,   

ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ป�ฺฺจฺ ก็ดี  อมิตฺโภิคา ก็ดี วิิเสสนะของ ชนา  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พิมฺพิสารื่-

รื่�ฺฺโฃ สามีสัมพันธะใน วิิชิเตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน อเห่สุํ  “โชตฺิโย ก็ดี  ชฏฺิโล่ ก็ดี  เมณฺฺฑโก 

ก็ดี  ปุณฺฺณฺโก ก็ดี  กากวิลฺ่ล่ิโย ก็ดี ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา   

ชนา ฯ 

 ................................................................................................................................

๗. เตฺสุ  อยํ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅี  ทสพล่สฺส  อตฺฺตฺโน  นครื่ํ  สมฺปตฺฺตฺภิาวิํ  �ฺตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺสฺส   

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺรื่ํ  วิิสาขํ  ทารื่ิกํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อาห่  “อมฺม  ตฺุยฺห่ํปิ  มงฺคล่ํ,   

อมฺห่ากํปิ  มงฺคล่ํ;  ตฺวิ  ปรื่ิวิาเรื่ห่ิ  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทารื่ิกาสเตฺห่ิ  สทฺธึ  ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ   

อารืุ่ยฺห่  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทาสีสเตฺห่ิ  ปรื่ิวิุตฺา  ทสพล่สฺส  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กโรื่ห่ีตฺิ ฯ
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 เตฺสุ  (เสฏฺฺฅีสุ)  อยํ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅี  ทสพล่สฺส  อตฺฺตฺโน  นครื่ํ  สมฺปตฺฺตฺภิาวิํ  �ฺตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  ปุตฺฺตฺสฺส  

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺรื่ํ  วิิสาขํ  ทารื่ิกํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อาห่  “อมฺม  ตฺุยฺห่ํปิ  มงฺคล่ํ  (โห่ตฺิ),   

อมฺห่ากํปิ  มงฺคล่ํ  (โห่ตฺิ);  (ตฺฺวิํ)  ตฺวิ  ปรื่ิวิาเรื่ห่ิ  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทารื่ิกาสเตฺห่ิ  สทฺธึ  ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ   

อารืุ่ยฺห่  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทาสีสเตฺห่ิ  ปรื่ิวิุตฺา  ทสพล่สฺส  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กโรื่ห่ีตฺิ ฯ

 เตฺสุ  (เสฏฺฅีสุ)  อุยํ  เมณฺฑกํเสฏฺฅี อ.- ในเศรื่ษฐี ท. เห่ล่่านั้นห่นา -เศรื่ษฐีช่�อวิ่า 

เมณฺฑกะนี้  ฃตฺฺวิา รื่่้แล่้วิ  ทสพฺลสฺส  อุตฺฺตฺโนิ  นิครํ  สมฺปิตฺฺตฺภาวิํ ซึ่ึ�งควิามที�-  

แห่่งพรื่ะทศพล่ เป็นผ่้เสด็จฺถุึงแล่้วิ ซึ่ึ�งพรื่ะนครื่ ของตฺน  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่   

ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา  วิิสาขํ ช่�อวิ่าวิิสาขา  ธีตฺรํ ผ่้

เป็นธิดา  ธนิญฺชยเสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  ปิุตฺฺตฺสฺส ผ่้เป็นบุตฺรื่  อุาห กล่่าวิ

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  มงฺคลํ อ.มงคล่  (โหตฺิ) จฺะมี  ตฺุยฺหํปิิ แม้แก่เจฺ้า,  มงฺคลํ 

อ.มงคล่  (โหตฺิ) จฺะมี  อุมฺหากํํปิิ แม้แก่เรื่า ท.;  ตฺฺวิํ อ.เจฺ้า  อุารุยฺห ขึ้นแล่้วิ  รถุสตฺานิิ 

ส่่รื่้อยแห่่งรื่ถุ ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สทฺธึ กับ  ทาริกําสเตฺหิ ด้วิยรื่้อยแห่่งนางทารื่ิกา ท.  

ปิญฺจฺหิ ห่้า  ปิริวิาเรหิ ผ่้เป็นบรื่ิวิารื่  ตฺวิ ของเจฺ้า  ปิญฺจฺหิ  ทาสีสเตฺหิ  ปิริวิุตฺา ผ่้ อัน

รื่้อยแห่่งนางทาสี ท. ห่้า แวิดล่้อมแล่้วิ  กํโรหิ จฺงกรื่ะทํา  ปิจฺฺจฺุคฺคมนิํ ซึ่ึ�งการื่ตฺ้อนรื่ับ  

ทสพฺลสฺส แก่พรื่ะทศพล่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บรื่รื่ดาเศรื่ษฐีเห่ล่่านั้น เมณฺฑกเศรื่ษฐี รื่่้วิ่าพรื่ะทศพล่เสด็จฺถุึงพรื่ะนครื่ของตฺน จฺึงสั�งคน

ให่้เรื่ียกเด็กห่ญิงวิิสาขา ผ่้เป็นธิดาของธนัญชัยเศรื่ษฐี ผ่้เป็นบุตฺรื่มา กล่่าวิวิ่า “แม่ 

มงคล่จฺะมีแม้แก่เจฺ้า, มงคล่จฺะมีแม้แก่พวิกเรื่า, เจฺ้าจฺงขึ้นรื่ถุ ๕๐๐ คัน พรื่้อมกับเด็ก

ห่ญิง ๕๐๐ คน ผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ของเจฺ้า มีนางทาสี ๕๐๐ คนแวิดล่้อม แล่้วิทําการื่ตฺ้อนรื่ับ

แก่พรื่ะทศพล่เถุิด”

 เตฺสุ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีสุๆ นิทธารื่ณฺะใน อยํ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅี  อยํ วิิเสสนะของ เมณฺฺฑก-

เสฏฺฺฅีๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทสพล่สฺส ภิาวิาทิ-

สัมพันธะใน สมฺปตฺฺตฺภิาวิํ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน นครื่ํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน สมฺปตฺฺตฺ-  

สมฺปตฺฺตฺภิาวิํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺสฺส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะ

ใน ธีตฺรื่ํๆ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ สัญญาวิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “อมฺม อาล่ปนะ  มงฺคล่ํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ตฺุยฺห่ํๆ สัมปทานใน โห่ตฺิ,  มงฺคล่ํ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อมฺห่ากํๆ 

สัมปทานใน โห่ตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพัันธะ

ใน ปรื่ิวิาเรื่ห่ิๆ ก็ดี  ป�ฺฺจฺห่ิ ก็ดี วิิเสสนะของ ทารื่ิกาสเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิรื่ิยาสมวิายะใน อารืุ่ยฺห่  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ รื่ถุสตฺานิๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิุตฺา  ป�ฺฺจฺห่ิ วิิเสสนะของ ทาสีสเตฺห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิวิุตฺาๆ 

วิิเสสนะของ ตฺฺวิํ  ทสพล่สฺส สัมปทานใน กโรื่ห่ิ  ปจฺฺจฺุคฺคมนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ห่ิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๘. สา  “สาธ่ตฺิ  ปฏฺิสฺสุณฺิตฺฺวิา  ตฺถุา  อกาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  “สาธ่ตฺิ  ปฏฺิสฺสุณฺิตฺฺวิา  ตฺถุา  อกาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.เด็กห่ญิงวิิสาขานั้น  ปิฏิสฺสุณิตฺฺวิา ฟังตฺอบแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  

อุิตฺิ ดังนี้  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น ฯ

 เด็กห่ญิงวิิสาขานั้น รื่ับคําวิ่า “ได้จฺ้า” แล่้วิได้ทําเห่ม่อนอย่างนั้น

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สาธุ ล่ิงคัตฺถุะ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปฏฺิสฺสุณฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อกาสิ  ตฺถุา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙. การื่ณฺาการื่เณฺสุ  ปน  กุสล่ตฺฺตฺา  ยาวิตฺิกา  ยานสฺส  ภิ่มิ,  ยาเนน  คนฺตฺฺวิา  ยานา   

ปจฺฺโจฺโรื่ห่ิตฺฺวิา  ปตฺฺตฺิกาวิ  สตฺฺถุารื่ํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  เอกมนฺตฺํ  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 (อตฺฺตฺโน)  การื่ณฺาการื่เณฺสุ  ปน  กุสล่ตฺฺตฺา,  ยาวิตฺิกา  ยานสฺส  ภิ่มิ  (อตฺฺถุิ),  (วิิสาขา)  (ตฺาวิตฺิกาย  

ภิ่มิยา)  ยาเนน  คนฺตฺฺวิา  ยานา  ปจฺฺโจฺโรื่ห่ิตฺฺวิา  ปตฺฺตฺิกาวิ  (หุ่ตฺฺวิา)  สตฺฺถุารื่ํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา   

วินฺทิตฺฺวิา  เอกมนฺตฺํ  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 ปินิ ก็  ภูมิ อ.ภิาคพ่้น  ยานิสฺส แห่่งยาน  ยาวิตฺิกํา อันมีปรื่ะมาณฺเพียงใด  (อุตฺฺถุิ)  

มีอย่่,  (วิิสาขา) อ.เด็กห่ญิงวิิสาขา  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ยาเนินิ ด้วิยยาน  (ตฺาวิตฺิกําย   

ภูมิยา) โดยภิาคพ่้น อันมีปรื่ะมาณฺเพียงนั้น  ปิจฺฺโจฺโรหิตฺฺวิา ล่งเฉพาะแล่้วิ  ยานิา จฺาก
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ยาน  ปิตฺฺตฺิกําวิ เป็นผ่้ไปด้วิยเท้าเทียวิ  (หุตฺฺวิา) เป็น  อุุปิสงฺกํมิตฺฺวิา เข้าไปเฝ้าแล่้วิ   

สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  อุฏฺฅาสิ ได้ย่นแล่้วิ  เอุกํมนิฺตฺํ  

ณฺ ที�สมควิรื่ส่วินข้างห่นึ�ง  (อุตฺฺตฺโนิ)  กํารณากํารเณสุ  กํุสลตฺฺตฺา เพรื่าะควิามที�-  

แห่่งตฺน -เป็นผ่้ฉล่าด ในเห่ตฺุแล่ะเห่ตฺุอันไม่สมควิรื่ ท. ฯ

 ก็ภิาคพ่้นแห่่งยานพานะ มีปรื่ะมาณฺเท่าใด มีอย่่, เด็กห่ญิงวิิสาขา ก็ไปด้วิยยาน โดย

ภิาคพ่้นอันมีปรื่ะมาณฺเท่านั้น ล่งจฺากยานพาห่นะ แล่้วิเดินไปนั�นแห่ล่ะ เข้าไปเฝ้าพรื่ะ

ศาสดา ถุวิายบังคม แล่้วิได้ย่น ณฺ ที�สมควิรื่ เพรื่าะวิ่าตฺนเป็นผ่้ฉล่าดในเห่ตฺุแล่ะเห่ตฺุอัน

ไม่ควิรื่

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ยาวิตฺิกา วิิเสสนะของ ภิ่มิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน ภิาวิาทิสัมพันธะใน กุสล่ตฺฺตฺา  การื่ณฺากาเรื่ณฺสุ วิิสยาธารื่ะใน  

กุสล่ตฺฺตฺาๆ เห่ตฺุใน อฏฺฺฅาสิ  ยานสฺส สามีสัมพันธะใน ภิ่มิ,  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน  

อฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิกาล่ิกาย วิิเสสนะของ ภิ่มิยาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน 

คนฺตฺฺวิา  ยาเนน กรื่ณฺะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺฺโจฺโรื่ห่ิตฺฺวิา  ยานา อปาทาน

ใน ปจฺฺโจฺโรื่ห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  

ปตฺฺตฺิกาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฺฅาสิ  เอกมนฺตฺํ 

วิิสยาธารื่ะใน อฏฺฺฅาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐. อถุสฺสา  ปุพฺพจฺรื่ิยวิเสน  สตฺฺถุา  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 อถุ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  ปุพฺพจฺรื่ิยวิเสน  สตฺฺถุา  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  เทเสสิ ทรื่งแสดงแล่้วิ  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  ปิุพฺฺพฺจฺริย-

วิเสนิ ด้วิยสามารื่ถุแห่่งควิามปรื่ะพฤตฺิในกาล่ก่อน  อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของเด็กห่ญิง

วิิสาขานั้น ฯ

 ทีนั้น พรื่ะศาสดา ทรื่งแสดงธรื่รื่ม ด้วิยสามารื่ถุควิามปรื่ะพฤตฺิในกาล่ก่อนของเด็กห่ญิง

วิิสาขานั้น

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน เทเสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา วิิเสสนะ
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ของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพจฺรื่ิยวิเสนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน เทเสสิ  ธมฺมํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน เทเสสิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๑. สา  เทสนาวิสาเน  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทารื่ิกาสเตฺห่ิ  สทฺธึ  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่  ปตฺิฏฺฺฅห่ิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  เทสนาวิสาเน  ป�ฺฺจฺห่ิ  ทารื่ิกาสเตฺห่ิ  สทฺธึ  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่  ปตฺิฏฺฺฅห่ิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.เด็กห่ญิงวิิสาขานั้น  ปิตฺิฏฺฅหิ ดํารื่งอย่่เฉพาะแล่้วิ  โสตฺาปิตฺฺตฺิผเล  

ในโสดาปัตฺตฺิผล่  สทฺธึ กับ  ทาริกําสเตฺหิ ด้วิยรื่้อยแห่่งนางทารื่ิกา ท.  ปิญฺจฺหิ ห่้า   

เทสนิาวิสาเนิ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา ฯ

 เวิล่าจฺบพรื่ะเทศนา เด็กห่ญิงวิิสาขานั้น ดํารื่งอย่่ในโสตฺาปัตฺตฺิผล่ พรื่้อมกับเด็กห่ญิง 

๕๐๐ คน

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺิฏฺฺฅห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เทสนา- 

วิสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺิฏฺฺฅห่ิ  ป�ฺฺจฺห่ิ วิิเสสนะของ ทารื่ิกาสเตฺห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน ปตฺิฏฺฺฅห่ิ  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิฏฺฺฅห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒. เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅีปิ  โข  สตฺฺถุารื่ํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  ธมฺมกถุํ  สุตฺฺวิา  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่  ปตฺิฏฺฺฅาย  

สฺวิาตฺนาย  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  ปุนทิวิเส  อตฺฺตฺโน  นิเวิสเน  ปณฺีเตฺน  ขาทนีเยน  โภิชนีเยน  

พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  เอเตฺเนวิ  อุปาเยน  อฑฺฒมาสํ  มห่าทานํ  อทาสิ ฯ

 เมณฺฑกํเสฏฺฅีปิิ  โข แม้ อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะแล่  อุุปิสงฺกํมิตฺฺวิา เข้าไปเฝ้าแล่้วิ  

สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  ธมฺมกํถุํ ซึ่ึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิซึ่ึ�งธรื่รื่ม   

ปิตฺิฏฺฅาย ดํารื่งอย่่เฉพาะแล่้วิ  โสตฺาปิตฺฺตฺิผเล ในโสดาปัตฺตฺิผล่  นิิมนิฺเตฺตฺฺวิา ท่ล่

นิมนตฺ์แล่้วิ  สฺวิาตฺนิาย เพ่�อภิัตฺรื่บรื่ิโภิคอันจฺะมีในวิันพรืุ่่งนี้  ปิริวิิสิตฺฺวิา อังคาสแล่้วิ  

ภิกํฺขุสงฺฆํ ซึ่ึ�งห่ม่่แห่่งภิิกษุ  พฺุทฺธปิฺปิมุขํ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข  ขาทนิีเยนิ ด้วิย

ของอันบุคคล่พึงเคี้ยวิ  โภชนิีเยนิ ด้วิยของอันบุคคล่พึงบรื่ิโภิค  ปิณีเตฺนิ อันปรื่ะณฺีตฺ  

นิิเวิสเนิ ในที�เป็นที�อย่่  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺน  ปิุนิทิวิเส ในวิันรืุ่่งขึ้น  อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ  

มหาทานิํ ซึ่ึ�งทานให่ญ่  อุฑฺฒมาสํ สิ้นกึ�งแห่่งเด่อน  เอุเตฺนิ  เอุวิ  อุุปิาเยนิ ด้วิยอุบาย

นั�นนั�นเทียวิ ฯ
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 แม้เมณฺฑกเศรื่ษฐีแล่ เข้าไปเฝ้าพรื่ะศาสดา ฟังธรื่รื่มกถุา ดํารื่งอย่่ในโสดาปัตฺตฺิผล่ ท่ล่

นิมนตฺ์เพ่�อภิัตฺรื่บรื่ิโภิคในวิันพรืุ่่งนี้ วิันรืุ่่งขึ้น อังคาสภิิกษุสงฆ์มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข 

ด้วิยของเคี้ยวิ ของบรื่ิโภิค อันปรื่ะณฺีตฺ ที�นิเวิศน์ของตฺน ได้ถุวิายมห่าทาน ตฺล่อดกึ�ง

เด่อน โดยอุบายนี้นั�นแห่ล่ะ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน สุตฺฺวิา  ธมฺมกถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺิฏฺฺฅาย   

โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิฏฺฺฅายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สฺวิาตฺนาย 

สัมปทานใน นิมนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  ปุนทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน  

ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน นิเวิสเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ปรื่ิิวิิสิตฺฺวิา  ปณฺีเตฺน  

วิิเสสนะของ ขาทนีเยน แล่ะ โภิชนีเยน  ขาทนีเยน ก็ดี  โภิชนีเยน ก็ดี กรื่ณฺะใน  

ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  พุทฺธปฺปมุขํ วิิเสสนะของ ภิิกฺขุสงฺฆํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน อทาสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอเตฺนๆ วิิเสสนะของ อุปาเยน ๆ ตฺตฺิยา- 

วิิเสสนะใน อทาสิ  อฑฺฒมาสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน อทาสิ  มห่าทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓. สตฺฺถุา  ภิทฺทิยนคเรื่  ยถุาภิิรื่นฺตฺํ  วิิห่รื่ิตฺฺวิา  ปกฺกามิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิิหริตฺฺวิา ปรื่ะทับอย่่แล่้วิ  ยถุาภิรนิฺตฺํ ตฺามควิามพอพรื่ะทัย

อย่างไรื่  ภทฺทิยนิคเร ในเม่องช่�อวิ่าภิัททิยะ  ปิกํฺกํามิ เสด็จฺห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ปรื่ะทับอย่่ตฺามควิามพอพรื่ะทัย ในภิัททิยนครื่ แล่้วิก็เสด็จฺห่ล่ีกไป

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภิทฺทิยนคเรื่ วิิสยาธารื่ะใน  

วิิห่รื่ิตฺฺวิา  ยถุาภิิรื่นฺตฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิห่รื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกามิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔. เตฺน  โข  ปน  สมเยน  พิมฺพิสาโรื่  จฺ  ปเสนทิโกสโล่  จฺ  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺ�ฺํ  ภิคินีปตฺิกา   

โห่นฺตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  เตฺนิ  โข  สมเยนิ ในสมัยนั้นแล่  พฺิมฺพฺิสาโร  จฺ อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่
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ด้วิย  ปิเสนิทิโกํสโล  จฺ อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิโกศล่ด้วิย  ภคินิีปิตฺิกํา เป็น

พรื่ะสวิามีของพรื่ะภิคินี  อุญฺฃมญฺฃํ ของกันแล่ะกัน  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล่ พรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่ แล่ะพรื่ะเจฺ้าปเสนทิโกศล่ เป็นพรื่ะสวิามีของ 

พรื่ะภิคินี ของกันแล่ะกัน

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เตฺน วิิเสสนะของ สมเยนๆ ตฺตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน โห่นฺตฺิ   

โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  พิมฺพิสาโรื่ ก็ดี  ปเสนทิโกสโล่ ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ พิมฺพิสาโรื่ แล่ะ ปเสนทิ- 

โกสโล่  อ�ฺฺฃม�ฺฺฃํ สามีสัมพันธะใน ภิคินีปตฺิกาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕. อเถุกทิวิสํ  โกสล่รื่าชา  จฺินฺเตฺสิ  “พิมฺพิสารื่สฺส  วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา   

วิสนฺตฺิ,  มยฺห่ํ  วิิชิเตฺ  เอโกปิ  ตฺาทิโส  นตฺฺถุิ;  ยนฺน่นาห่ํ  พิมฺพิสารื่สฺส  สนฺตฺิกํ  คนฺตฺฺวิา  

เอกํ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺํ  ยาเจฺยฺยนฺตฺิ ฯ

 อถุ  เอกทิวิสํ  โกสล่รื่าชา  จฺินฺเตฺสิ  “พิมฺพิสารื่สฺส  วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา   

(ชนา)  วิสนฺตฺิ,  มยฺห่ํ  วิิชิเตฺ  เอโกปิ  ตฺาทิโส  (ชโน)  นตฺฺถุิ;  ยนฺน่น  อห่ํ  พิมฺพิสารื่สฺส  สนฺตฺิกํ   

คนฺตฺฺวิา  เอกํ  มห่าปุ�ฺฺ�ฺํ  (ชนํ)  ยาเจฺยฺยนฺตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เอุกํทิวิสํ ในวิันห่นึ�ง  โกํสลราชา อ.พรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแควิ้นโกศล่  

จฺินิฺเตฺสิ ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อุิตฺิ ว่ิา  “(ชนิา) อ.ชน ท.  มหาปิุญฺญา ผ่้มีบุญมาก  อุมิตฺโภคา 

ผ่้มีโภิคะอันนับไม่ได้แล่้วิ  ปิญฺจฺ ห่้า  วิสนิฺตฺิ ย่อมอย่่  วิิชิเตฺ ในแวิ่นแควิ้น   

พฺิมฺพฺิสารสฺส ของพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่,  (ชโนิ) อ.ชน  ตฺาทิโส ผ่้เช่นนั้น   

เอุโกํปิิ แม้ห่นึ�ง  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  วิิชิเตฺ ในแวิ่นแควิ้น  มยฺหํ ของเรื่า;  ยนิฺนิูนิ ไฉนห่นอ  

อุหํ อ.เรื่า  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  สนิฺตฺิกํํ ส่่สํานัก  พฺิมฺพฺิสารสฺส ของพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่า

พิมพิสารื่  ยาเจฺยฺยํ พึงท่ล่ขอ  (ชนิํ) ซึ่ึ�งชน  มหาปิุญฺฃํ ผ่้มีบุญมาก  เอุกํํ คนห่นึ�ง”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

  ครื่ั้นภิายห่ล่ัง ณฺ วิันห่นึ�ง พรื่ะเจฺ้าโกศล่ ทรื่งดํารื่ิวิ่า “พวิกชนผ่้มีบุญมาก มีโภิคะ 

นับไม่ถุ้วิน ๕ คน ย่อมอย่่ในแวิ่นแควิ้นของพรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่, ชนผ่้เช่นนั้นแม้คนห่นึ�ง 

ย่อมไม่มีในแวิ่นแควิ้นของเรื่า, กรื่ะไรื่ห่นอ เรื่าพึงไปส่่สํานักของพรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่ แล่้วิ
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ท่ล่ขอชนผ่้มีบุญมากสักคน”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน จฺินฺเตฺสิ  โกสล่รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน  

จฺินฺเตฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ป�ฺฺจฺ ก็ดี  อมิตฺโภิคา ก็ดี  มห่าปุ�ฺฺฃา ก็ดี วิิเสสนะ

ของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พิมฺพิสารื่สฺส สามีสัมพันธะ

ใน วิิชิเตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เอโกๆ ก็ดี  ตฺาทิโส ก็ดี 

วิิเสสนะของ ชโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน  

วิิชิเตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน นตฺฺถุิ,  ยนฺน่น สังสยัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ยาเจฺยฺยํๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  พิมฺพิสารื่สฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ยาเจฺยฺยํ  เอกํ วิิเสสนะของ มห่าปุ�ฺฺฃํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ยาเจฺยฺยํ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖. โส  ตฺตฺฺถุ  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺฺ�ฺา  กตฺปฏฺิสนฺถุาโรื่  “กึการื่ณฺา  อาคโตฺสีตฺิ  ปุฏฺฺโฅ  “ตฺุมฺห่ากํ   

วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา  วิสนฺตฺิ,  ตฺโตฺ  เอกํ  คเห่ตฺฺวิา  คมิสฺสามีตฺิ   

อาคโตฺมฺห่ิ,  เตฺสุ  เม  เอกํ  เทถุาตฺิ  อาห่ ฯ  

 โส  (รื่าชา)  ตฺตฺฺถุ  (นคเรื่)  คนฺตฺฺวิา  รื่�ฺฺ�ฺา  กตฺปฏฺิสนฺถุาโรื่  (รื่�ฺฺญา)  “(ตฺฺวิํ)  กึการื่ณฺา  อาคโตฺ  

อสิ”  อิตฺิ  ปุฏฺฺโฅ  “(อห่ํ)  ‘ตฺุมฺห่ากํ  วิิชิเตฺ  ป�ฺฺจฺ  อมิตฺโภิคา  มห่าปุ�ฺฺ�ฺา  (ชนา)  วิสนฺตฺิ,  (อห่ํ)   

ตฺโตฺ  (ป�ฺฺจฺชนโตฺ)  เอกํ  (ชนํ)  คเห่ตฺฺวิา  คมิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  อาคโตฺ  อมฺห่ิ,  (ตฺุมฺเห่)  เตฺสุ  

(ป�ฺฺจฺชเนสุ)  เม  เอกํ  (ชนํ)  เทถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชานั้น  คนิฺตฺฺวิา เสด็จฺไปแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (นิคเร) ในพรื่ะนครื่นั้น  

รญฺฃา  กํตฺปิฏิสนิฺถุาโร ผ่้มีปฏฺิสันถุารื่ อันพรื่ะรื่าชา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  (รญฺฃา)  ปิุฏฺโฅ 

ผ่้อันพรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.พรื่ะองค์  อุาคโตฺ เป็นผ่้เสด็จฺมาแล่้วิ  

กํึกํารณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่  อุสิ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) 

อ.ห่ม่อมฉัน  อุาคโตฺ เป็นผ่้มาแล่้วิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  ‘(ชนิา) อ.ชน ท.  

มหาปิุญฺฃา ผ่้มีบุญมาก  อุมิตฺโภคา ผ่้มีโภิคะอันนับไม่ได้แล่้วิ  ปิญฺจฺ ห่้า  วิสนิฺตฺิ ย่อม

อย่่  วิิชิเตฺ ในแวิ่นแควิ้น  ตฺุมฺหากํํ ของพรื่ะองค์,  (อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  คเหตฺฺวิา พาเอา

แล่้วิ  (ชนิํ) ซึ่ึ�งชน  เอุกํํ คนห่นึ�ง  ตฺโตฺ  ปิญฺจฺชนิโตฺ จฺากชนห่้าคนนั้น  คมิสฺสามิ จฺัก

ไป’  อุิตฺิ ดังนี้  อุมฺหิ ย่อมเป็น,  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  เทถุ ขอจฺงพรื่ะรื่าชทาน  เตฺสุ  
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(ปิญฺจฺชเนิสุ)  เอุกํํ  (ชนิํ) ซึ่ึ�ง- ในชนห่้า ท. เห่ล่่านั้นห่นา -ชนคนห่นึ�ง  เม แก่ห่ม่อมฉัน

เถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชานั้น เสด็จฺไปในพรื่ะนครื่นั้น ผ่้อันพรื่ะรื่าชาทรื่งทําปฏฺิสันถุารื่แล่้วิ ตฺรื่ัสถุามวิ่า 

“พรื่ะองค์ เสด็จฺมาเพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?” จฺึงตฺรื่ัสวิ่า “ห่ม่อมฉัน มาด้วิยควิามคิดวิ่า ‘พวิกชน

ผ่้มีบุญมาก มีโภิคะนับไม่ถุ้วิน ๕ คน ย่อมอย่่ในแวิ่นแควิ้นของพรื่ะองค์, ห่ม่อมฉัน 

จฺักพาเอาชนสักคนห่นึ�ง จฺากคน ๕ คนนั้นไป’ ดังนี้, ขอพรื่ะองค์โปรื่ดพรื่ะรื่าชทาน 

สักคนในบรื่รื่ดา ๕ คนเห่ล่่านั้นแก่ห่ม่อมฉันเถุิด”

 โส วิิเสสนะของ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ 

นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺ-  รื่�ฺฺฃา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺ-  

กตฺปฏฺิสนฺถุาโรื่ วิิเสสนะของ รื่าชา  รื่�ฺฺฃา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปุฏฺฺโฅ  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน 

อสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการื่ณฺา เห่ตฺุใน อสิ  อาคโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน ปุฏฺฺโฅๆ วิิเสสนะของ รื่าชา  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

‘ป�ฺฺจฺ ก็ดี  อมิตฺโภิคา ก็ดี  มห่าปุ�ฺฺฃา ก็ดี วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิสนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน วิิชิเตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิ,  อห่ํ 

สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะของ ป�ฺฺจฺชนโตฺๆ  

อปาทานใน คเห่ตฺฺวิา  เอกํ วิิเสสนะของ ชนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน คมิสฺสามิ’  อิิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อาคโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,   

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสุ วิิเสสนะของ ป�ฺฺจฺชเนสุๆ  

นิทธารื่ณฺะใน เอกํ  ชนํ  เม สัมปทานใน เทถุ  เอกํ วิิเสสนะของ ชนํๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะ

อวิุตฺตฺกัมมะใน เทถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗. “มห่ากุล่านิ  อมฺเห่ห่ิ  จฺาเล่ตฺํุ  น  สกฺกาตฺิ ฯ  

 (พิมฺพิสาโรื่)  “มห่ากุล่านิ  อมฺเห่ห่ิ  จฺาเล่ตฺํุ  น  สกฺกาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (พฺิมฺพฺิสาโร) อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “มหากํุลานิิ  

อ.ตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่ ท.  อุมฺเหหิ อันเรื่า ท.  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  จฺาเลตฺุํ เพ่�ออันให่้เคล่่�อนที�ได้”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่ ตฺรื่ัสวิ่า “พวิกเรื่าไม่อาจฺเพ่�อจฺะให่้ตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่ๆ ทั้งห่ล่าย เคล่่�อนได้”

 พิมฺพิสาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่ากุล่านิ วิุตฺตฺกัมมะใน  

สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทกัมมวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกา  จฺาเล่ตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทาน

ใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺกา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘. “อห่ํ  อล่ทฺธา  น  คมิสฺสามีตฺิ ฯ

 (ปเสนทิโกสโล่)  “อห่ํ  อล่ทฺธา  น  คมิสฺสามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ปิเสนิทิโกํสโล) อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิโกศล่  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุหํ 

อ.ห่ม่อมฉัน  อุลทฺธา ไม่ได้แล่้วิ  นิ  คมิสฺสามิ จฺักไม่ไป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าปเสนทิโกศล่ ตฺรื่ัสวิ่า “ห่ม่อมฉัน ไม่ได้ จฺักไม่ไป”

 ปเสนทิโกสโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

คมิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อล่ทฺธา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คมิสฺสามิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน คมิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙. รื่าชา  อมจฺฺเจฺห่ิ  สทฺธึ  มนฺเตฺตฺฺวิา  “โชตฺิยาทีนํ  มห่ากุล่านํ  จฺาล่นํ  นาม  ปฅวิิยา   

จฺาล่นสทิสํ,  เมณฺฺฑกมห่าเสฏฺฺฅิสฺส  ปุตฺฺโตฺ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  นาม  อตฺฺถุิ,  เตฺน  สทฺธึ   

มนฺเตฺตฺฺวิาวิ  ปฏฺิวิจฺนํ  เตฺ  ทสฺสามีตฺิ  วิตฺฺวิา  ตฺํ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ตฺาตฺ  โกสล่รื่าชา  ‘เอกํ  

ธนเสฏฺฺฅึ  คเห่ตฺฺวิา  คมิสฺสามีตฺิ  วิทตฺิ,  ตฺฺวิํ  เตฺน  สทฺธึ  คจฺฺฉาห่ีตฺิ ฯ  

 รื่าชา  อมจฺฺเจฺห่ิ  สทฺธึ  มนฺเตฺตฺฺวิา  “โชตฺิยาทีนํ  มห่ากุล่านํ  จฺาล่นํ  นาม  ปฅวิิยา  จฺาล่นสทิสํ  (โห่ตฺิ),  

เมณฺฺฑกมห่าเสฏฺฺฅิสฺส  ปุตฺฺโตฺ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  นาม  อตฺฺถุิ,  (อห่ํ)  เตฺน  (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅินา)  สทฺธึ   

มนฺเตฺตฺฺวิาวิ  ปฏฺิวิจฺนํ  เตฺ  ทสฺสามีตฺิ  วิตฺฺวิา  (รื่าชปุรื่ิสํ)  ตฺํ  (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅึ)  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ตฺาตฺ  

โกสล่รื่าชา  ‘(อห่ํ)  เอกํ  ธนเสฏฺฺฅึ  คเห่ตฺฺวิา  คมิสฺสามีตฺิ  วิทตฺิ,  ตฺฺวิํ  เตฺน  (โกสล่รื่�ฺฺฃา)  สทฺธึ  

คจฺฺฉาห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  มนิฺเตฺตฺฺวิา ทรื่งปรื่ึกษาแล่้วิ  สทฺธึ กับ  อุมจฺฺเจฺหิ ด้วิยอํามาตฺย์ ท.  

วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “โชตฺิยาทีนิํ  มหากํุลานิํ  จฺาลนิํ  นิาม ช่�อ อ.การื่- ยังตฺรื่ะก่ล่
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ให่ญ่ ท. มีเศรื่ษฐีช่�อวิ่าโชตฺิยะเป็นตฺ้น -ให่้ห่วิั�นไห่วิ  ปิฅวิิยา  จฺาลนิสทิสํ เป็นเช่นกับ

ด้วิยการื่- ยังแผ่นดิน -ให่้ห่วิั�นไห่วิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ธนิญฺชยเสฏฺฅี  นิาม ช่�อ อ.เศรื่ษฐี

ช่�อวิ่าธนัญชัย  ปิุตฺฺโตฺ ผ่้เป็นบุตฺรื่  เมณฺฑกํมหาเสฏฺฅิสฺส ของมห่าเศรื่ษฐีช่�อวิ่า 

เมณฺฑกะ  อุตฺฺถุิ มีอย่่,  (อุหํ) อ.ข้าพเจฺ้า  มนิฺเตฺตฺฺวิาวิ ปรื่ึกษาแล่้วิเทียวิ  สทฺธึ กับ  

เตฺนิ  (ธนิญฺชยเสฏฺฅินิา) ด้วิยเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  ปิฏิวิจฺนิํ  

ซึ่ึ�งคําตฺอบ  เตฺ แก่พรื่ะองค์”  อุิตฺิ ดังนี้  (ราชปิุริสํ) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ  ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา 

ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  ตฺํ  (ธนิญฺชยเสฏฺฅึ) ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ 

วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  โกํสลราชา อ.พรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแควิ้นโกศล่  วิทตฺิ ย่อมตฺรื่ัส  

อุิตฺิ วิ่า  ‘(อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  คเหตฺฺวิา พาเอาแล่้วิ  ธนิเสฏฺฅึ ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีผ่้มีทรื่ัพย์  เอุกํํ 

คนห่นึ�ง  คมิสฺสามิ จฺักไป’  อุิตฺิ ดังนี้,  ตฺฺวิํ อ.ท่าน  คจฺฺฉาหิ จฺงไป  สทฺธึ กับ  เตฺนิ   

โกํสลรญฺฃา ด้วิยพรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแควิ้นโกศล่นั้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ  

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งปรื่ึกษากับเห่ล่่าอํามาตฺย์ แล่้วิตฺรื่ัสวิ่า “ช่�อวิ่าการื่ให่้ตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่ทั้งห่ล่าย

มีโชตฺิยเศรื่ษฐีเป็นตฺ้นให่้เคล่่�อนที� เป็นเช่นกับการื่ทําให่้แผ่นดินไห่วิ, มีเศรื่ษฐีช่�อวิ่า

ธนัญชัย ผ่้เป็นบุตฺรื่ของเมณฺฑกเศรื่ษฐีอย่่, ข้าพเจฺ้าปรื่ึกษากับธนัญชัยเศรื่ษฐีนั้น จฺัก

ถุวิายคําตฺอบแก่พรื่ะองค์” ดังนี้แล่้วิ รื่ับสั�งให่้รื่าชบุรืุ่ษเรื่ียกธนัญชัยเศรื่ษฐีนั้นมา ตฺรื่ัสวิ่า 

“พ่อ พรื่ะเจฺ้าโกศล่ ย่อมตฺรื่ัสวิ่า ‘ห่ม่อมฉันจฺักพาเศรื่ษฐีผ่้มีทรื่ัพย์คนห่นึ�งไป’ ดังนี้, ท่าน

จฺงไปกับด้วิยพรื่ะเจฺ้าโกศล่นั้นเถุิด”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมจฺฺเจฺห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิรื่ิยสมวิายะใน มนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ 

จฺาล่นํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โชตฺิยาทีนํ วิิเสสนะของ  

มห่ากุล่านํๆ ฉัฏฺฐีการื่ิตฺกัมมะใน จฺาล่นํ  ปฅวิิยาๆ ฉัฏฺฐีการื่ิตฺกัมมะใน จฺาล่นสทิสํๆ  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ปุตฺฺโตฺ วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ 

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เมณฺฺฑกมห่าเสฏฺฺฅิสฺส  

สามีสัมพันธะใน ปุตฺฺโตฺ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺน  

วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅินาๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน  

มนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทสฺสามิ  ปฏฺิวิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ  เตฺ สัมปทาน

ใน ทสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  รื่าชปุรื่ิสํ 
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การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  โกสล่รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน  

วิทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอกํ วิิเสสนะของ ธนเสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คมิสฺสามิ’   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉาห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺน  

วิิเสสนะของ โกสล่รื่�ฺฺฃาๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คจฺฺฉาห่ิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐. “ตฺุมฺเห่สุ  ปห่ิณฺนฺเตฺสุ,  คมิสฺสามิ  เทวิาตฺิ ฯ  

 (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี)  “ตฺุมฺเห่สุ  ปห่ิณฺนฺเตฺสุ,  (อห่ํ)  คมิสฺสามิ  เทวิาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ธนิญฺชยเสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺุมฺเหสุ  

ครื่ั้นเม่�อพรื่ะองค์  ปิหิณนิฺเตฺสุ ทรื่งส่งไปอย่่,  เทวิ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้สมมุตฺิเทพ  (อุหํ) 

อ.ข้าพรื่ะองค์  คมิสฺสามิ จฺักไป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ธนัญชัยเศรื่ษฐี กรื่าบท่ล่วิ่า “เม่�อพรื่ะองค์ ส่งไปอย่่ ห่ม่อมฉัน ก็จฺักไป พรื่ะเจฺ้าข้า”

 ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺุมฺเห่สุ ล่ักขณฺะใน  

ปห่ิณฺนฺเตฺสุๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  เทวิ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑. “เตฺนห่ิ  ปรื่ิวิจฺฺฉํ  กตฺฺวิา  คจฺฺฉ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 (พิมฺพิสาโรื่)  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  ปรื่ิวิจฺฺฉํ  กตฺฺวิา  คจฺฺฉ  ตฺาตฺาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (พฺิมฺพฺิสาโร) อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ แน่ะพ่อ  

เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ปิริวิจฺฺฉํ ซึ่ึ�งการื่ตฺรื่ะเตฺรื่ียม  คจฺฺฉ 

จฺงไปเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่ ตฺรื่ัสวิ่า “พ่อ ถุ้าเช่นนั้น เธอจฺงทําการื่ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วิไปเถุิด”

 พิมฺพิสาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺาตฺ 
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อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปรื่ิวิจฺฺฉํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒. โส  อตฺฺตฺโน  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  อกาสิ ฯ

 โส  (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี)  อตฺฺตฺโน  (อตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  (กิจฺฺจฺํ)  อกาสิ ฯ

 โส  (ธนิญฺชยเสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  (กํิจฺฺจฺํ) ซึ่ึ�งกิจฺ  

อุตฺฺตฺโนิ ของตฺน  (อุตฺฺตฺนิา)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺยุตฺฺตฺกํํ อันสมควิรื่แก่ควิามเป็นกรื่รื่ม อันตฺน  

พึงกรื่ะทํา ฯ

 ธนัญชัยเศรื่ษฐีนั้น ได้ทํากิจฺของตฺน ที�ควิรื่ทําแล่้วิ

 โส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน 

สามีสัมพันธะใน กิจฺฺจฺํ  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ 

กิจฺฺจฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓. รื่าชาปิสฺส  มห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  “อิมํ  อาทาย  คจฺฺฉถุาตฺิ  ปเสนทิโกสล่รื่าชานํ   

อุยฺโยเชสิ ฯ

 รื่าชาปิ  อสฺส  (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิสฺส)  มห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  อิมํ  (เสฏฺฺฅึ)  อาทาย  คจฺฺฉถุาตฺิ  

(วิจฺเนน)  ปเสนทิโกสล่รื่าชานํ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ราชาปิิ แม้ อ.พรื่ะรื่าชา  กํตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  สกํฺกํารํ ซึ่ึ�งสักการื่ะ  มหนิฺตฺํ อันให่ญ่  

อุสฺส  (ธนิญฺชยเสฏฺฅิสฺส) แก่เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  อุุยฺโยเชสิ ทรื่งส่งไปแล่้วิ   

ปิเสนิทิโกํสลราชานิํ ซึ่ึ�งพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิโกศล่  (วิจฺเนินิ) ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส  

อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  อุาทาย ทรื่งพาเอาแล่้วิ  อุิมํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีนี้  คจฺฺฉถุ 

จฺงเสด็จฺไปเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้พรื่ะรื่าชา ทรื่งทําสักการื่ะให่ญ่ แก่ธนัญชัยเศรื่ษฐีนั้น ทรื่งส่งพรื่ะเจฺ้าปเสนทิโกศล่ไป 

ด้วิยพรื่ะดํารื่ัสวิ่า “ขอพรื่ะองค์จฺงพาเอาเศรื่ษฐีนี้ไปเถุิด”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  
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อสฺส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน กตฺฺวิา  มห่นฺตฺํ วิิเสสนะของ สกฺการื่ํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุยฺโยเชสิ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉถุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อุยฺโยเชสิ  ปเสนทิโกสล่- 

รื่าชานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุยฺโยเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔. โส  ตฺํ  อาทาย  สพฺพตฺฺถุ  เอกรื่ตฺฺตฺิวิาเสน  คจฺฺฉนฺโตฺ  เอกํ  ผาสุกฏฺฺฅานํ  ปตฺฺวิา  นิวิาสํ  

คณฺฺห่ิ ฯ

 โส  (ปเสนทิโกสโล่)  ตฺํ  (ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅึ)  อาทาย  สพฺพตฺฺถุ  (ฅาเน)  เอกรื่ตฺฺตฺิวิาเสน  คจฺฺฉนฺโตฺ  เอกํ  

ผาสุกฏฺฺฅานํ  ปตฺฺวิา  นิวิาสํ  คณฺฺห่ิ ฯ

 โส  (ปิเสนิิโกํสโล) อ.พรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิโกศล่นั้น  อุาทาย ทรื่งพาเอาแล่้วิ  ตฺํ  

(ธนิญฺชยเสฏฺฅึ) ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัยนั้น  คจฺฺฉนิฺโตฺ เสด็จฺไปอย่่  เอุกํรตฺฺตฺิวิาเสนิ 

ด้วิยการื่อย่่สิ้นรื่าตฺรื่ีเดียวิ  สพฺฺพฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ) ในที�ทั้งปวิง  ปิตฺฺวิา เสด็จฺถุึงแล่้วิ   

ผาสุกํฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งที�อันสํารื่าญ  เอุกํํ แห่่งห่นึ�ง  คณฺหิ ทรื่งถุ่อเอาแล่้วิ  นิิวิาสํ ซึ่ึ�งการื่พัก

แรื่ม ฯ

 พรื่ะเจฺ้าปเสนทิโกศล่นั้น ทรื่งพาเอาธนัญชัยเศรื่ษฐีนั้น เสด็จฺไปอย่่ โดยการื่พักห่นึ�ง

รื่าตฺรื่ี ในทุกๆ ที� เสด็จฺถุึงที�อันสํารื่าญแห่่งห่นึ�ง  ทรื่งถุ่อเอาที�พักแรื่ม

 โส วิิเสสนะของ ปเสนทิโกสโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ  

วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโตฺ  

สพฺพตฺฺถุ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คจฺฺฉนฺโตฺ  เอกรื่ตฺฺตฺิวิาเสน ตฺตฺิยาวิิเสสนะ 

ใน คจฺฺฉนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ปเสนทิโกสโล่  เอกํ วิิเสสนะของ ผาสุกฏฺฺฅานํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺฺห่ิ  นิวิาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕. อถุ  นํ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  ปุจฺฺฉิ  “อิทํ  กสฺส  วิิชิตฺนฺตฺิ ฯ

 อถุ  นํ  (ปเสนทิโกสล่ํ)  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  ปุจฺฺฉิ  “อิทํ  (วิิชิตฺํ)  กสฺส  วิิชิตฺํ  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 555

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  ธนิญฺชยเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  ปิุจฺฺฉิ ท่ล่ถุามแล่้วิ  นิํ  (ปิเสนิทิ- 

โกํสลํ) กะพรื่ะรื่าชาพรื่ะนามวิ่าปเสนทิโกศล่นั้น  อุิตฺิ วิ่า  “อุิทํ  (วิิชิตฺํ) อ.แวิ่นแควิ้นนี้  

วิิชิตฺํ เป็นแวิ่นแควิ้น  กํสฺส ของใครื่  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ธนัญชัยเศรื่ษฐี ท่ล่ถุามพรื่ะเจฺ้าปเสนทิโกศล่วิ่า “นี้เป็นแวิ่นแควิ้นของใครื่”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะ

ของ ปเสนทิโกสล่ํๆ อกถุิตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “อิทํ วิิเสสนะของ วิิชิตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺส สามีสัมพันธะใน วิิชิตฺํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖. “มยฺห่ํ  เสฏฺฺฅีตฺิ ฯ  

 (รื่าชา)  “(อิทํ  วิิชิตฺํ)  มยฺห่ํ  (วิิชิตฺํ  โห่ตฺิ)  เสฏฺฺฅีตฺิ  (อาห่) ฯ  

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เสฏฺฅิ ด่ก่อนเศรื่ษฐี  (อุิทํ  วิิชิตฺํ) อ.แวิ่น

แควิ้นนี้  (วิิชิตฺํ) เป็นแวิ่นแควิ้น  มยฺหํ ของเรื่า  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสวิ่า “เศรื่ษฐี แวิ่นแควิ้นนี้ เป็นแวิ่นแควิ้นของเรื่า”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เสฏฺฺฅิ อาล่ปนะ  อิทํ วิิเสสนะของ  

วิิชิตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน วิิชิตฺํๆ  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗. “กีวิท่โรื่  อิโตฺ  สาวิตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “กีวิท่โรื่  อิโตฺ  (ฅานโตฺ)  สาวิตฺฺถุี  (อตฺฺถุิ)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (ปิุจฺฺฉิ) ท่ล่ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สาวิตฺฺถุี อ.เม่องสาวิัตฺถุี  (อุตฺฺถุิ) มีอย่่  

อุิโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นี้  กํีวิทูโร ไกล่เพียงไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ท่ล่ถุามวิ่า “เม่องสาวิัตฺถุี ไกล่จฺากที�นี้เท่าไรื่ ?

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กีวิท่โรื่ วิิเสสนะของ สาวิตฺฺถุีๆ  
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สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิโตฺ วิิเสสนะของ ฅานโตฺๆ อปาทานใน 

กีวิท่โรื่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘. “สตฺฺตฺโยชนมตฺฺถุเกตฺิ ฯ

 (รื่าชา)  “(สาวิตฺฺถุี)  สตฺฺตฺโยชนมตฺฺถุเก  (อตฺฺถุิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(สาวิตฺฺถุี) อ.เม่องสาวิัตฺถุี  (อุตฺฺถุิ) มีอย่่  

สตฺฺตฺโยชนิมตฺฺถุเกํ ในที�สุดแห่่งโยชน์เจฺ็ด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ตฺรื่ัสถุามวิ่า “เม่องสาวิัตฺถุี มีอย่่ในที�สุด ๗ โยชน์”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สาวิตฺฺถุี สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺตฺโยชนมตฺฺถุเก วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙. “อนฺโตฺนครื่ํ  สมฺพาธํ,  อมฺห่ากํ  ปรื่ิชโน  มห่นฺโตฺ,  สเจฺ  โรื่เจฺถุ,  อิเธวิ  วิเสยฺยาม   

เทวิาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “อนฺโตฺนครื่ํ  สมฺพาธํ  (โห่ตฺิ),  อมฺห่ากํ  ปรื่ิชโน  มห่นฺโตฺ  (โห่ตฺิ),  สเจฺ  (ตฺุมฺเห่)  โรื่เจฺถุ,  

(มยํ)  อิธ  เอวิ  (ฅาเน)  วิเสยฺยาม  เทวิาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุนิฺโตฺนิครํ อ.ภิายในแห่่งพรื่ะนครื่  

สมฺพฺาธํ เป็นที�คับแคบ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ปิริชโนิ อ.ชนผ่้เป็นบรื่ิวิารื่  อุมฺหากํํ ของ 

ข้าพรื่ะองค์ ท.  มหนิฺโตฺ เป็นผ่้มาก  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  สเจฺ ถุ้าวิ่า  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  

โรเจฺถุ ย่อมทรื่งพอพรื่ะทัยไซึ่รื่้,  เทวิ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้สมมุตฺิเทพ  (มยํ) อ.ข้าพรื่ะองค์ 

ท.  วิเสยฺยาม พึงอย่่  อุิธ  เอุวิ  (ฅาเนิ) ในที�นั้นนั�นเอง”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กรื่าบท่ล่วิ่า “ภิายในพรื่ะนครื่ เป็นที�คับแคบ, ชนผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ของข้าพรื่ะองค์ 

ทั้งห่ล่าย มีมาก, ถุ้าพรื่ะองค์ ย่อมทรื่งพอพรื่ะทัยไซึ่รื่้, พวิกข้าพรื่ะองค์ พึงอย่่ในที�นี้ 

นั�นแห่ล่ะ พรื่ะเจฺ้าข้า”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อนฺโตฺนครื่ํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สมฺพาธํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ปรื่ิชโน สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิชโน  มห่นฺโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  

สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน โรื่เจฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  เทวิ 

อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน วิเสยฺยามๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้า

กับ อิธๆ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิเสยฺยาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐. รื่าชา  “สาธ่ตฺิ  สมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺสฺมึ  ฅาเน  นครื่ํ  มาเปตฺฺวิา  ตฺสฺส  ทตฺฺวิา  อคมาสิ ฯ

 รื่าชา  “สาธ่ตฺิ  สมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺสฺมึ  ฅาเน  นครื่ํ  มาเปตฺฺวิา  ตฺสฺส  (เสฏฺฺฅิสฺส)  ทตฺฺวิา  อคมาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สมฺปิฏิจฺฺฉิตฺฺวิา ทรื่งรื่ับพรื่้อมแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  อุิตฺิ ดังนี้  

มาเปิตฺฺวิา ทรื่งสรื่้างแล่้วิ  นิครํ ซึ่ึ�งพรื่ะนครื่  ตฺสฺมึ  ฅาเนิ ในที�นั้น  ทตฺฺวิา พรื่ะรื่าชทาน

แล่้วิ  ตฺสฺส  (เสฏฺฅิสฺส) แก่เศรื่ษฐีนั้น  อุคมาสิ ได้เสด็จฺไปแล่้วิ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งรื่ับวิ่า “ได้” แล่้วิทรื่งสรื่้างพรื่ะนครื่ในที�นั้น พรื่ะรื่าชทานแก่เศรื่ษฐีนั้น ได้

เสด็จฺไปแล่้วิ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สาธุ สัมปฏฺิจฺฉนัตฺถุล่ิงคัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สมฺปฏฺิจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มาเปตฺฺวิา  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน มาเปตฺฺวิา  นครื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน มาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ทตฺฺวิา  ตฺสฺส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑. ตฺสฺมึ  ปเทเส  สายํ  วิสนฏฺฺฅานสฺส  คห่ิตฺตฺฺตฺา  นครื่สฺส  “สาเกตฺนฺเตฺฺวิวิ  นามํ  อโห่สิ ฯ

 (เสฏฺฺฅินา)  ตฺสฺมึ  ปเทเส  สายํ  วิสนฏฺฺฅานสฺส  คห่ิตฺตฺฺตฺา  นครื่สฺส  “สาเกตฺํ”  อิตฺิ  เอวิ  (วิจฺนํ)  นามํ  

อโห่สิ ฯ

 (วิจฺนิํ) อ.คํา  “สาเกํตฺํ”  อุิตฺิ  เอุวิ วิ่า “ อ. สาเกตฺ” ดังนี้นั�นเทียวิ  นิามํ เป็นช่�อ   

นิครสฺส ของพรื่ะนครื่  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  (เสฏฺฅินิา)  ตฺสฺมึ  ปิเทเส  สายํ   

วิสนิฏฺฅานิสฺส  คหิตฺตฺฺตฺา เพรื่าะควิามที� แห่่งที�เป็นที�อย่่ ในปรื่ะเทศนั้น เป็นที�  

อันเศรื่ษฐี ถุ่อเอาแล่้วิ ในเวิล่าเย็น ฯ
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   คําวิ่า “สาเกตฺ” ดังนี้นั�นแห่ล่ะ ได้เป็นช่�อของพรื่ะนครื่ เพรื่าะวิ่าที�เป็นที�อย่่ในปรื่ะเทศนั้น

เศรื่ษฐีถุ่อเอาในเวิล่าเย็น

 “สาเกตฺํ ล่ิงคัตฺถุะ”  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เสฏฺฺฅินา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน คห่ิตฺ-  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ  

ปเทเสๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฏฺฺฅานสฺส  สายํ กาล่สัตฺตฺมีใน คห่ิตฺ-  วิสนฏฺฺฅานสฺส ภิาวิาทิ-

สัมพันธะใน คห่ิตฺตฺฺตฺาๆ เห่ตฺุใน อโห่สิ  นามํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒. สาวิตฺฺถุิยมฺปิ  โข  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  ปุตฺฺโตฺ  ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นาม  วิยปฺปตฺฺโตฺ   

อโห่สิ ฯ

 ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร  นิาม ช่�อ อ.กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฑฒนะ ปิุตฺฺโตฺ ผ่้เป็นบุตฺรื่  มิคาร-

เสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ  สาวิตฺฺถุิยมฺปิิ  โข แม้ในเม่องสาวิัตฺถุีแล่  วิยปิฺปิตฺฺโตฺ 

เป็นผ่้ถุึงแล่้วิซึ่ึ�งวิัย  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนะ ผ่้เป็นบุตฺรื่ของมิคารื่เศรื่ษฐี แม้ในเม่องสาวิัตฺถุีแล่ ได้เป็นผ่้ถุึง

วิัยแล่้วิ

 ปุตฺฺโตฺ วิิเสสนะของ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒน-

กุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ 

สาวิตฺฺถุิยํๆ วิิสยาธารื่ะใน มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  วิยปฺปตฺฺโตฺ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน อโห่สิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๓๓. อถุ  นํ  มาตฺาปิตฺโรื่  วิทึสุ  “ตฺาตฺ  ตฺวิ  รืุ่จฺฺจฺนฏฺฺฅาเน  เอกํ  ทารื่ิกํ  อุปธาเรื่ห่ีตฺิ ฯ

 อถุ  นํ  (ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมารื่ํ)  มาตฺาปิตฺโรื่  วิทึสุ  “(ตฺฺวิํ)  ตฺาตฺ  ตฺวิ  รืุ่จฺฺจฺนฏฺฺฅาเน  เอกํ  ทารื่ิกํ   

อุปธาเรื่ห่ีตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  มาตฺาปิิตฺโร อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.  วิทึสุ กล่่าวิแล่้วิ  นิํ  (ปิุณฺณวิฑฺฒนิ- 

กํุมารํ) กะกุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฑฒนะนั้น  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ ด่ก่อนล่่ก  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ   

อุุปิธาเรหิ จฺงพิจฺารื่ณฺา  ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา  เอุกํํ คนห่นึ�ง  รุจฺฺจฺนิฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�

ชอบใจฺ  ตฺวิ ของเธอ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ทีนั้น มารื่ดาแล่ะบิดา กล่่าวิกะปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่นั้นวิ่า “ล่่ก เธอจฺงพิจฺารื่ณฺานางทารื่ิกา

คนห่นึ�ง ในที�เป็นที�ชอบใจฺของเธอเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน วิทึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะของ 

ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมารื่ํๆ อกถุิตฺกัมมะใน วิทึสุ  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน  

อุปธาเรื่ห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน รืุ่จฺฺจฺนฏฺฺฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน 

อุปธาเรื่ห่ิ  เอกํ วิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปธาเรื่ห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

วิทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔. “มยฺห่ํ  เอวิรื่่ปาย  ภิรื่ิยาย  กิจฺฺจฺํ  นตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่)  “มยฺห่ํ  เอวิรื่่ปาย  ภิรื่ิยาย  กิจฺฺจฺํ  นตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร) อ.กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนะนั้น  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า   

“กํิจฺฺจฺํ อ.กิจฺ  ภริยาย ด้วิยภิรื่รื่ยา  เอุวิรูปิาย ผ่้มีอย่างนี้เป็นรื่่ป  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  มยฺหํ 

แก่กรื่ะผม”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่ กล่่าวิวิ่า “กิจฺด้วิยภิรื่รื่ยาผ่้เห่็นปานนี้ ย่อมไม่มีแก่กรื่ะผม”

 ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิจฺฺจฺํ สุทธกัตฺตฺาใน 

นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน นตฺฺถุิ  เอวิรื่่ปาย วิิเสสนะของ ภิรื่ิยายๆ 

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน กิจฺฺจฺํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๕. “ปุตฺฺตฺ  มา  เอวิํ  กรื่ิ,  กุล่ํ  นาม  อปุตฺฺตฺกํ  น  ตฺิฏฺฺฅตฺีตฺิ ฯ

 (มาตฺาปิตฺโรื่)  “ปุตฺฺตฺ  (ตฺฺวิํ)  มา  เอวิํ  กรื่ิ,  กุล่ํ  นาม  อปุตฺฺตฺกํ  น  ตฺิฏฺฺฅตฺีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (มาตฺาปิิตฺโร) อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ปิุตฺฺตฺ ด่ก่อนล่่ก  

(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  มา  กํริ อย่ากรื่ะทําแล่้วิ  เอุวิํ อย่างนี้,  กํุลํ  นิาม ช่�อ อ.ตฺรื่ะก่ล่  อุปิุตฺฺตฺกํํ 

ผ่้ไม่มีบุตฺรื่  นิ  ตฺิฏฺฅนิฺตฺิ ย่อมไม่ดํารื่งอย่่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มารื่ดาแล่ะบิดา กล่่าวิวิ่า “ล่่ก เธออย่าได้ทําอย่างนี้เล่ย, ขึ้นช่�อวิ่าตฺรื่ะก่ล่ที�ไม่บุตฺรื่ ย่อม 

ไม่ดํารื่งอย่่”
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 มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ปุตฺฺตฺ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน กรื่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กรื่ิ  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

กรื่ิ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ กุล่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฺฅตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อปุตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ กุล่ํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ตฺิฏฺฺฅตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๖. โส  ปุนปฺปุนํ  วิุจฺฺจฺมาโน  “เตฺนห่ิ  ป�ฺฺจฺกลฺฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ  ทารื่ิกํ  ล่ภิมาโน  ตฺุมฺห่ากํ  

วิจฺนํ  กรื่ิสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  มาตฺาปิตฺ่ห่ิ)  ปุนปฺปุนํ  วิุจฺฺจฺมาโน  “เตฺนห่ิ  (อห่ํ)  ป�ฺฺจฺกลฺฺ่ยาณฺ- 

สมนฺนาคตฺํ  ทารื่ิกํ  ล่ภิมาโน  ตฺุมฺห่ากํ  วิจฺนํ  กรื่ิสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร) อ.กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนะนั้น  (มาตฺาปิิตฺูหิ  วิุจฺฺจฺมาโนิ ผ่้ 

อันมารื่ดาแล่ะบิดา ท. กล่่าวิอย่่  ปิุนิปิฺปิุนิํ บ่อยๆ  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้า

อย่างนั้น  (อุหํ) อ.กรื่ะผม  ลภมาโนิ เม่�อได้  ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา  ปิญฺจฺกํลฺยาณ-

สมนิฺนิาคตฺํ ผ่้มาตฺามพรื่้อมแล่้วิด้วิยควิามงามห่้า  กํริสฺสามิ จฺักกรื่ะทํา  วิจฺนิํ ซึ่ึ�งคํา  

ตฺุมฺหากํํ ของท่าน ท.”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่นั้น ถุ่กมารื่ดาแล่ะบิดากล่่าวิซึ่ํ้าบ่อยๆ จฺึงกล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น กรื่ะผม 

เม่�อได้นางทารื่ิกา ผ่้ปรื่ะกอบด้วิยควิามงาม ๕ อย่าง จฺักทําตฺามคําของท่านทั้งห่ล่าย”

 โส วิิเสสนะของ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มาตฺาปิตฺ่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุจฺฺจฺมาโน  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุจฺฺจฺมาโนๆ  

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

กรื่ิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิมาโนๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  ตฺุมฺห่ากํ สามี- 

สัมพันธะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๗. “กานิ  ปเนตฺานิ  ป�ฺฺจฺ  กลฺ่ยาณฺานิ  นาม  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 (มาตฺาปิตฺโรื่)  “กานิ  ปน  เอตฺานิ  ป�ฺฺจฺ  กลฺ่ยาณฺานิ  นาม  ตฺาตฺาตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (มาตฺาปิิตฺโร) อ.มารื่ดาแล่ะบิดา  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ ด่ก่อนล่่ก  ปินิ ก็  
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กํลฺยาณานิิ  นิาม ช่�อ อ.ควิามงาม ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  เอุตฺานิิ เห่ล่่านั�น  กํานิิ เห่ล่่าไห่น”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มารื่ดาแล่ะบิดา ถุามวิ่า “ล่่ก ก็ช่�อวิ่าควิามงาม ๕ อย่างเห่ล่่านี้ ค่ออะไรื่บ้าง ?”

 มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  ปนศัพท์ 

วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  กานิ ก็ดี  เอตฺานิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺานิ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ กลฺ่ยาณฺานิๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๘. “เกสกลฺ่ยาณฺํ  มํสกลฺ่ยาณฺํ  อฏฺฺฅิกลฺ่ยาณฺํ  ฉวิิกลฺ่ยาณฺํ  วิยกลฺ่ยาณฺนฺตฺิ ฯ

 (ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่)  “เกสกลฺ่ยาณฺํ  มํสกลฺ่ยาณฺํ  อฏฺฺฅิกลฺ่ยาณฺํ  ฉวิิกลฺ่ยาณฺํ  วิยกลฺ่ยาณฺนฺตฺิ  (ป�ฺฺจฺ  

กลฺ่ยาณฺานิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร) อ.กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนะ  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า   

“(กํลฺยาณานิิ) อ.ควิามงาม ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  อุิตฺิ ค่อ  ‘เกํสกํลฺยาณํ อ.ควิามงามแห่่งผม  

มํสกํลฺยาณํ อ.ควิามงามแห่่งเน่้อ  อุฏฺฅิกํลฺยาณํ อ.ควิามงามแห่่งกรื่ะด่ก  ฉวิิกํลฺยาณํ 

อ.ควิามงามแห่่งผิวิพรื่รื่ณฺ  วิยกํลฺยาณํ อ.ควิามงามแห่่งวิัย’  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่ กล่่าวิวิ่า “ควิามงาม ๕ อย่าง ค่อ “ผมงาม เน่้องาม กรื่ะด่กงาม ผิวิ

พรื่รื่ณฺงาม วิัยงาม”

 ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เกสกลฺ่ยาณฺํ ก็ดี   

มํสกลฺ่ยาณฺํ ก็ดี  อฏฺฺฅิกลฺ่ยาณฺํ ก็ดี  ฉวิิกลฺ่ยาณฺํ ก็ดี  วิยกลฺ่ยาณฺํ ก็ดี ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ 

สรื่่ปะใน ป�ฺฺจฺ  กลฺ่ยาณฺานิ  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺานิๆ ล่ิงคคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๙. มห่าปุ�ฺฺ�ฺาย  ห่ิ  อิตฺฺถุิยา  เกสา  โมรื่กล่าปสทิสา  หุ่ตฺฺวิา  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  วิิสฺสฏฺฺฅา   

นิวิาสนนฺตฺํ  ปห่รื่ิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  อุทฺธคฺคา  ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ,  อิทํ  เกสกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ  

 มห่าปุ�ฺฺ�ฺาย  ห่ิ  อิตฺฺถุิยา  เกสา  โมรื่กล่าปสทิสา  หุ่ตฺฺวิา  (ตฺาย  อิตฺฺถุิยา)  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  วิิสฺสฏฺฺฅา   

นิวิาสนนฺตฺํ  ปห่รื่ิตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  อุทฺธคฺคา  (หุ่ตฺฺวิา)  ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ,  อิทํ  (กลฺ่ยาณฺํ)  เกสกลฺ่ยาณฺํ   
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นาม ฯ

 หิ จฺรื่ิงอย่่  เกํสา อ.ผม ท.  อุิตฺฺถุิยา ของห่ญิง  มหาปิุญฺฃาย ผ่้มีบุญมาก  โมรกํลาปิ-

สทิสา เป็นเช่นกับด้วิยกําห่างแห่่งนกย่ง  หุตฺฺวิา เป็น  (ตฺาย  อุิตฺฺถุิยา) มุญฺจฺิตฺฺวิา  

วิิสฺสฏฺฅา อันห่ญิงนั้น ปล่่อยแล่้วิ สยายแล่้วิ  ปิหริตฺฺวิา กรื่ะทบแล่้วิ  นิิวิาสนินิฺตฺํ ซึ่ึ�ง

ชายแห่่งผ้าเป็นเครื่่�องนุ่ง  นิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา กล่ับแล่้วิ  อุุทฺธคฺคา เป็นอวิัยวิะมีปล่ายในเบ่้อง

บน  (หุตฺฺวิา) เป็น  ตฺิฏฺฅนิฺตฺิ ย่อมตฺั้งอย่่,  อุิทํ  (กํลฺยาณํ) อ.ควิามงามนี้  เกํสกํลฺยาณํ  

นิาม ช่�อวิ่าควิามงามแห่่งผม ฯ

  ควิามจฺรื่ิง เส้นผมของห่ญิงผ่้มีบุญมาก เป็นเช่นกับกําห่างนกย่ง ถุ่กห่ญิงปล่่อยสยาย

แล่้วิ กรื่ะทบชายผ้านุ่ง กล่ับขึ้นไปข้างบน ย่อมตฺั้งอย่่, นี้ ช่�อวิ่าผมงาม

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  เกสา สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มห่าปุ�ฺฺฃายๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน เกสา  โมรื่กล่าปสทิสา วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิสฺสฏฺฺฅา  ตฺาย วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน วิิสฺสฏฺฺฅา  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิสฺสฏฺฺฅาๆ วิิเสสนะของ เกสา   

นิวิาสนนฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่รื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน หุ่ตฺฺวิา  อุทฺธคฺคา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะ

ของ กลฺ่ยาณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ เกสกลฺ่ยาณฺํๆ วิิเสสนะของ 

กลฺ่ยาณฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๐. ทนฺตฺาวิรื่ณฺํ  พิมฺพผล่สทิสํ  วิณฺฺณฺสมฺปนฺนํ  สมํ  สุผุสฺสิตฺํ  โห่ตฺิ,  อิทํ  มํสกลฺ่ยาณฺํ   

นาม ฯ

 ทนฺตฺาวิรื่ณฺํ  พิมฺพผล่สทิสํ  วิณฺฺณฺสมฺปนฺนํ  สมํ  สุผุสฺสิตฺํ  โห่ตฺิ,  อิทํ  (กลฺ่ยาณฺํ)  มํสกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ

 ทนิฺตฺาวิรณํ อ.เน่้อเป็นเครื่่�องปิดซึ่ึ�งฟัน  พฺิมฺพฺผลสทิสํ เป็นเช่นกับด้วิยผล่แห่่งตฺําล่ึง  

วิณฺณสมฺปินิฺนิํ เป็นอวิัยวิะอันถุึงพรื่้อมแล่้วิด้วิยสี  สมํ เป็นอวิัยวิะเสมอ  สุผุสฺสิตฺํ เป็น

อวิัยวิะสนิทดีแล่้วิ  โหตฺิ ย่อมเป็น,  อุิทํ  (กํลฺยาณํ) อ.ควิามงามนี้  มํสกํลฺยาณํ  นิาม 

ช่�อวิ่าควิามงามแห่่งเน่้อ ฯ

 เน่้อปิดฟัน เป็นเช่นกับผล่ตฺําล่ึง ถุึงพรื่้อมด้วิยสี เรื่ียบเสมอ สนิทดี, นี้ ช่�อวิ่าเน่้องาม
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 ทนฺตฺาวิรื่ณฺํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พิมฺพผล่สทิสํ ก็ดี  วิณฺฺณฺ- 

สมฺปนฺนํ ก็ดี  สมํ ก็ดี  สุผุสฺสิตฺํ ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ มํสกลฺ่ยาณฺํๆ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๑. ทนฺตฺา  สุกฺกา  สมา  อวิิวิรื่า  อุสฺสาเปตฺฺวิา  ฅปิตฺวิชิรื่ปนฺตฺี  วิิย  สมุจฺฺฉินฺนสงฺขปนฺตฺี  วิิย  

จฺ  โสภินฺตฺิ,  อิทํ  อฏฺฺ�ิิกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ

 ทนฺตฺา  สุกฺกา  สมา  อวิิวิรื่า  (ปุคฺคเล่น)  อุสฺสาเปตฺฺวิา  ฅปิตฺวิชิรื่ปนฺตฺี  วิิย  (จฺ  ปุคฺคเล่น)   

สมุจฺฺฉินฺนสงฺขปนฺตฺี  วิิย  จฺ  โสภินฺตฺิ,  อิทํ  (กลฺ่ยาณฺํ)  อฏฺฺ�ิิกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ

 ทนิฺตฺา อ.ฟัน ท.  สุกํฺกํา ขาวิ  สมา เสมอ  อุวิิวิรา ไม่มีช่อง  โสภนิฺตฺิ ย่อมงาม   

(ปิุคฺคเลนิ)  อุุสฺสาเปิตฺฺวิา  ฅปิิตฺวิชิรปินิฺตฺี  วิิย  (จฺ) รื่าวิกะ อ.รื่ะเบียบแห่่งเพชรื่ อัน

บุคคล่ ให่้ยกขึ้นแล่้วิ ตฺั้งไวิ้แล่้วิด้วิย  (ปิุคฺคเลนิ)  สมุจฺฺฉินิฺนิสงฺขปินิฺตฺี  วิิย  จฺ รื่าวิกะ 

อ.รื่ะเบียบแห่่งสังข์อันบุคคล่ขัดดีแล่้วิด้วิย,  อุิทํ  (กํลฺยาณํ) อ.ควิามงามนี้  อุฏฺฅิ- 

กํลฺยาณํ  นิาม ช่�อวิ่าควิามงามแห่่งกรื่ะด่ก ฯ  

 ฟันทั้งห่ล่าย ขาวิ เรื่ียบเสมอ ไม่มีช่อง ย่อมงาม ดุจฺรื่ะเบียบเพชรื่ ที�บุคคล่ยกขึ้นตฺั้งไวิ้

แล่้วิ แล่ะดุจฺรื่ะเบียบสังข์ที�บุคคล่ขัดดีแล่้วิ, นี้ ช่�อวิ่ากรื่ะด่กงาม.

 ทนฺตฺา สุทธกัตฺตฺาใน โสภินฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สุกฺกา ก็ดี  สมา ก็ดี  อวิิวิรื่า ก็ดี 

วิิเสสนะของ ทนฺตฺา  ปุคฺคเล่น อภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฅปิตฺ-  อุสฺสาเปตฺฺวิา สมานกาล่กิรื่ิยาใน 

ฅปิตฺวิชิรื่ปนฺตฺีๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สมุจฺฺฉินฺน-  สมุจฺฺฉินฺนสงฺข-

ปนฺตฺี อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิย สองศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ปุคฺคเล่น  อุสฺสาเปตฺฺวิา   

ฅปิตฺวิชิรื่ปนฺตฺี แล่ะ ปุคฺคเล่น  สมุจฺฺฉินฺนสงฺขปนฺตฺี  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ  

ปุคฺคเล่น  ฅปิตฺวิชิรื่ปนฺตฺี  วิิย แล่ะ ปุคฺคเล่น  สมุจฺฺฉินฺนสงฺขปนฺตฺี  วิิย,  อิทํ วิิเสสนะของ 

กลฺ่ยาณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อฏฺฺฅิกลฺ่ยาณฺํๆ วิิเสสนะของ  

กลฺ่ยาณฺํ ฯ      

 ................................................................................................................................

๔๒. กาฬิยา  วิณฺฺณฺกาทีห่ิ  อวิิล่ิตฺฺโตฺเอวิ  ฉวิิวิณฺฺโณฺ  สินิทฺโธ  นีลุ่ปฺปล่ทามสทิโส  โห่ตฺิ,   

โอทาตฺาย  กณฺฺณฺิการื่ปุปฺผทามสทิโส  โห่ตฺิ;  อิทํ  ฉวิิกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ
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 กาฬิยา  (อิตฺฺถุิยา)  วิณฺฺณฺกาทีห่ิ  (มเล่ห่ิ)  อวิิล่ิตฺฺโตฺ  เอวิ  ฉวิิวิณฺฺโณฺ  สินิทฺโธ  นีลุ่ปฺปล่ทามสทิโส  

โห่ตฺิ,  โอทาตฺาย  (อิตฺฺถุิยา  ฉวิิวิณฺฺโณฺ)  กณฺฺณฺิการื่ปุปฺผทามสทิโส  โห่ตฺิ;  อิทํ  (กลฺ่ยาณฺํ)   

ฉวิิกลฺ่ยาณฺํ  นาม ฯ

 ฉวิิวิณฺโณ อ.สีแห่่งผิวิ  กําฬิยา  (อุิตฺฺถุิยา) ของห่ญิงดํา  วิณฺณกําทีหิ  (มเลหิ)   

อุวิิลิตฺฺโตฺ  เอุวิ อันมล่ทิน ท.  มีไฝเป็นตฺ้น ไม่แปดเปื้อนแล่้วินั�นเทียวิ  สินิิทฺโธ เป็นผิวิ

ดําสนิท  นิีลุปิฺปิลทามสทิโส เป็นเช่นกับด้วิยพวิงดอกอุบล่เขียวิ  โหตฺิ ย่อมเป็น,   

(ฉวิิวิณฺโณ) อ.สีแห่่งผิวิ  โอุทาตฺาย  (อุิตฺฺถุิยา) ของห่ญิงขาวิ  กํณฺณิกํารปิุปิฺผทาม-

สทิโส เป็นเช่นกับด้วิยพวิงแห่่งดอกกรื่รื่ณฺิการื่์  โหตฺิ ย่อมเป็น;  อุิทํ  (กํลฺยาณํ) อ.ควิาม

งามนี้  ฉวิิกํลฺยาณํ  นิาม ช่�อวิ่าควิามงามแห่่งผิวิ ฯ

 ผิวิพรื่รื่ณฺของห่ญิงดํา อันมล่ทินมีไฝเป็นตฺ้นไม่แปดเปื้อนเล่ย มีสีดําสนิท เช่นกับพวิง

ดอกอุบล่เขียวิ, ผิวิพรื่รื่ณฺของห่ญิงขาวิ เป็นเช่นกับพวิงดอกกรื่รื่ณฺิการื่์, นี้ ช่�อวิ่าผิวิงาม

 เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อวิิล่ิตฺฺโตฺๆ วิิเสสนะของ ฉวิิวิณฺฺโณฺๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กาฬิยา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน ฉวิิวิณฺฺโณฺ  

วิณฺฺณฺกาทีห่ิ วิิเสสนะของ มเล่ห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อวิิล่ิตฺฺโตฺ  สินิทฺโธ ก็ดี  นีลุ่ปฺปล่-

ทามสทิโส ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ฉวิิวิณฺฺโณฺ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  โอทาตฺาย วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน ฉวิิวิณฺฺโณฺ  กณฺฺณฺิการื่-

ปุปฺผทามสทิโส วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ฉวิิกลฺ่ยาณฺํๆ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํ ฯ  

 ................................................................................................................................

๔๓. ทสกฺขตฺฺตฺํุ  วิิชาตฺาปิ  โข  ปน  สกึ  วิิชาตฺา  วิิย  อวิิคตฺโยพฺพนาวิ  โห่ตฺิ,  อิทํ  วิยกลฺ่ยาณฺํ  

นามาตฺิ ฯ  

 ทสกฺขตฺฺตฺํุ  วิิชาตฺาปิ  โข  (อิตฺฺถุี)  ปน  สกึ  วิิชาตฺา  วิิย  อวิิคตฺโยพฺพนา  เอวิ  โห่ตฺิ,  อิทํ  (กลฺ่ยาณฺํ)  

วิยกลฺ่ยาณฺํ  นามาตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิง  วิิชาตฺา  โข แม้ผ่้คล่อดแล่้วิแล่  ทสกํฺขตฺฺตฺุํ สิบครื่ั้ง  วิิชาตฺา  วิิย 

รื่าวิกะวิ่าคล่อดแล่้วิ  สกํึ ครื่าวิเดียวิ  อุวิิคตฺโยพฺฺพฺนิาวิ เป็นผ่้มีควิามเป็นแห่่งห่ญิงสาวิ

ไปปรื่าศแล่้วิห่ามิได้เทียวิ  โหตฺิ ย่อมเป็น,  อุิทํ  (กํลฺยาณํ) อ.ควิามงามนี้  วิยกํลฺยาณํ  
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นิาม ช่�อวิ่าควิามงามแห่่งวิัย  อุิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 ก็ ห่ญิงผ่้คล่อดแล่้วิ ๑๐ ครื่ั้ง ดุจฺคล่อดครื่าวิเดียวิ เป็นผ่้ไม่ล่่วิงพ้นควิามเป็นสาวิเล่ย,  

นี้ ช่�อวิ่าวิัยงาม

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิชาตฺาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทสกฺขตฺฺตฺุํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิชาตฺา   

โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  สกึ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิชาตฺาๆ อุปมาวิิเสสนะของ อิตฺฺถุี  วิิยศัพท์ 

อุปมาโชตฺกะเข้ากับ สกึ  วิิชาตฺา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อวิิคตฺโยพฺพนาๆ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ  

วิยกลฺ่ยาณฺํๆ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺํ”  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๔. อถุสฺส  มาตฺาปิตฺโรื่  อฏฺฺ�ิุตฺฺตฺรื่สตฺพฺรื่าหฺ่มเณฺ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  โภิเชตฺฺวิา  “ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺ- 

สมนฺนาคตฺา  อิตฺฺถุิโย  นาม  โห่นฺตฺีตฺิ  ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 อถุ  อสฺส  (ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมารื่สฺส)  มาตฺาปิตฺโรื่  อฏฺฺ�ิุตฺฺตฺรื่สตฺพฺรื่าหฺ่มเณฺ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  (เตฺ   

พฺรื่าหฺ่มเณฺ)  โภิเชตฺฺวิา  “ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺา  อิตฺฺถุิโย  นาม  โห่นฺตฺีตฺิ  ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  มาตฺาปิิตฺโร อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.  อุสฺส  (ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมารสฺส) ของ

กุมารื่ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฑฒนะนั้น  นิิมนิฺเตฺตฺฺวิา เช่้อเชิญแล่้วิ  อุฏฺฐุตฺฺตฺรสตฺพฺฺราหฺมเณ ซึ่ึ�ง

พรื่าห่มณฺ์มีรื่้อยอันยิ�งด้วิยพรื่าห่มณฺ์แปดเป็นปรื่ะมาณฺ  (เตฺ  พฺฺราหฺมเณ) ยังพรื่าห่มณฺ์ 

ท. เห่ล่่านั้น  โภเชตฺฺวิา ให่้บรื่ิโภิคแล่้วิ  ปิุจฺฺฉึสุ ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุิตฺฺถุิโย  นิาม ช่�อ 

อ.ห่ญิง ท.  ปิญฺจฺกํลฺยาณสมนิฺนิาคตฺา ผ่้มาตฺามพรื่้อมแล่้วิด้วิยควิามงามห่้า  โหนิฺตฺิ  

มีอย่่ห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น มารื่ดาแล่ะบิดาของปุณฺณฺวิัฑฒนกุมารื่นั้น เชิญพรื่าห่มณฺ์ ๑๐๘ คน ให่้บรื่ิโภิค 

แล่้วิถุามวิ่า “ช่�อวิ่าห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้ปรื่ะกอบด้วิยควิามงาม ๕ อย่าง มีอย่่ห่รื่่อ ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺส  

วิิเสสนะของ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมารื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตฺาปิตฺโรื่  อฏฺฺฅุตฺฺตฺรื่สตฺ- 

พฺรื่าหฺ่มเณฺ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิมนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โภิเชตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ 

พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ การื่ิตฺกัมมะใน โภิเชตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉึสุ  “ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺ- 
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สมนฺนาคตฺา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิโย  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อิตฺฺถุิโยๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๕. “อาม  โห่นฺตฺีตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “อาม  (ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺา  อิตฺฺถุิโย)  โห่นฺตฺีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุาม ครื่ับ  

(อุิตฺฺถุิโย) อ.ห่ญิง ท.  (ปิญฺจฺกํลฺยาณสมนิฺนิาคตฺา) ผ่้มาตฺามพรื่้อมแล่้วิด้วิยควิามงาม-

ห่้า  โหนิฺตฺิ มีอย่่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ครื่ับ เห่ล่่าห่ญิงผ่้ปรื่ะกอบด้วิยควิามงาม ๕ อย่าง  

มีอย่่”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อาม  

สัมปฏฺิจฺฉนัตฺถุะ  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๖. “เตฺนห่ิ  เอวิรื่่ปํ  ทารื่ิกํ  ปรื่ิเยสิตฺํุ  อฏฺฺฅ  ชนา  คจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ  พหุ่ธนํ  ทตฺฺวิา  “อาคตฺกาเล่   

จฺ  โวิ  กาตฺพฺพํ  ชานิสฺสาม,  คจฺฺฉถุ,  เอวิรื่่ปํปิ  ทารื่ิกํ  ปรื่ิเยสถุ,  ทิฏฺฺฅกาเล่  จฺ  อิมํ   

ปิล่นฺเธยฺยาถุาตฺิ  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ  สุวิณฺฺณฺมาล่ํ  ทตฺฺวิา  อุยฺโยเชสุํ ฯ

 (เตฺ  มาตฺาปิตฺโรื่)  “เตฺนห่ิ  เอวิรื่่ปํ  ทารื่ิกํ  ปรื่ิเยสิตฺํุ  อฏฺฺฅ  ชนา  คจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ  (วิตฺฺวิา)  พหุ่ธนํ  ทตฺฺวิา  

“(มยํ)  อาคตฺกาเล่  จฺ  โวิ  (อมฺเห่ห่ิ)  กาตฺพฺพํ  (กมฺมํ)  ชานิสฺสาม,  (ตฺุมฺเห่)  คจฺฺฉถุ,  (ตฺุมฺเห่)   

เอวิรื่่ปํปิ  ทารื่ิกํ  ปรื่ิเยสถุ,  (ตฺุมฺเห่  ตฺุมฺเห่ห่ิ)  ทิฏฺฺฅกาเล่  จฺ  อิมํ  (สุวิณฺฺณฺมาล่ํ)  ปิล่นฺเธยฺยาถุาตฺิ  

(วิจฺเนน)  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ  สุวิณฺฺณฺมาล่ํ  ทตฺฺวิา  อุยฺโยเชสุํ ฯ

 (เตฺ  มาตฺาปิิตฺโร) อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท. เห่ล่่านั้น  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ 

ถุ้าอย่างนั้น  ชนิา อ.ชน ท.  อุฏฺฅ แปด  คจฺฺฉนิฺตฺุ จฺงไป  ปิริเยสิตฺุํ เพ่�ออันแสวิงห่า   

ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา  เอุวิรูปิํ ผ่้มีอย่างนี้เป็นรื่่ป”  อุิตฺิ ดังนี้  ทตฺฺวิา ให่้แล่้วิ  พฺหุธนิํ ซึ่ึ�ง

ทรื่ัพย์มาก  ทตฺฺวิา ให่้แล่้วิ  สุวิณฺณมาลํ ซึ่ึ�งรื่ะเบียบอันเป็นวิิการื่แห่่งทอง  สตฺ-

สหสฺสคฺฆนิกํ อันมีค่าแสนห่นึ�ง  อุุยฺโยเชสุํ ส่งไปแล่้วิ  (วิจฺเนินิ) ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  “จฺ ก็  
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(มยํ) อ.เรื่า ท.  ชานิิสฺสาม จฺักรื่่้  (กํมฺมํ) ซึ่ึ�งกรื่รื่ม  (อุมฺเหหิ)  กําตฺพฺฺพฺํ อัน- อันเรื่า ท. 

-พึงกรื่ะทํา  โวิ แก่ท่าน ท.  อุาคตฺกําเล ในกาล่เป็นที�มาแล่้วิ,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

คจฺฺฉถุ จฺงไป,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปิริเยสถุ จฺงแสวิงห่า  ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา   

เอุวิรูปิํปิิ แม้อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป,  จฺ อนึ�ง  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปิิลนิฺเธยฺยาถุ พึงปรื่ะดับ  

อุิมํ  (สุวิณฺณมาลํ) ซึ่ึ�งรื่ะเบียบอันเป็นวิิการื่แห่่งทอง  (ตฺุมฺเหหิ)  ทิฏฺฅกําเล ในกาล่

เป็นที� อันท่าน ท. เห่็นแล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 มารื่ดาแล่ะบิดาเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น พวิกชน ๘ คน จฺงไปเสาะห่านางทารื่ิกา 

ผ่้เห่็นปานนี้เถุิด” ดังนี้แล่้วิ ให่้ทรื่ัพย์จฺํานวินมาก ให่้มาล่ัยทองมีค่า ๑๐๐,๐๐๐ ส่งไป

ด้วิยคําวิ่า “ก็พวิกเรื่าจฺักรื่่้สิ�งที�ควิรื่ทําแก่พวิกท่าน ในเวิล่าที�พวิกท่านมาแล่้วิ, พวิกท่าน 

จฺงไป, จฺงเสาะห่านางทารื่ิกาแม้ผ่้เห่็นปานนี้, พวิกท่านพึงปรื่ะดับมาล่ัยทองนี้ ในเวิล่าที�

พวิกท่านเห่็นแล่้วิ”

 เตฺ วิิเสสนะของ มาตฺาปิตฺโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ 

อุยโยชนัตฺถุะ  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอวิรื่่ปํ วิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิเยสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน คจฺฺฉนฺตฺุ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  พหุ่ธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  “จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ชานิสฺสามๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาคตฺกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน ชานิสฺสาม  โวิ สัมปทานใน กาตฺพฺพํ  

อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺพฺพํๆ วิิเสสนะของ กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานิสฺสาม,  

ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิเยสถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เอวิรื่่ปํๆ วิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิเยสถุ,  จฺศัพท์ สัมปิณฺฑนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่  

สุทธกัตฺตฺาใน ปิล่นฺเธยฺยาถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทิฏฺฺฅ-  

ทิฏฺฺฅกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน ปิล่นฺเธยฺยาถุ  อิมํ วิิเสสนะของ สุวิณฺฺณฺมาล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปิล่นฺเธยฺยาถุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน ทตฺฺวิา  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ วิิเสสนะ

ของ สุวิณฺฺณฺมาล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อุยโยเชสุํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๔๗. เตฺ  มห่นฺตฺมห่นฺตฺานิ  นครื่านิ  คนฺตฺฺวิา  ปรื่ิเยสมานา  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ  ทารื่ิกํ

อทิสฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  อาคจฺฺฉนฺตฺา  วิิวิฏฺนกฺขตฺฺตฺทิวิเส  สาเกตฺํ  อนุปฺปตฺฺตฺา  “อชฺช   

อมฺห่ากํ  กมฺมํ  นิปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (พฺรื่าหฺ่มณฺา)  มห่นฺตฺมห่นฺตฺานิ  นครื่านิ  คนฺตฺฺวิา  ปรื่ิเยสมานา  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ   

ทารื่ิกํ  อทิสฺวิา  นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา  อาคจฺฺฉนฺตฺา  วิิวิฏฺนกฺขตฺฺตฺทิวิเส  สาเกตฺํ  อนุปฺปตฺฺตฺา  “อชฺช  อมฺห่ากํ  

กมฺมํ  นิปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  นิครานิิ ส่่พรื่ะนครื่ ท.  

มหนิฺตฺมหนิฺตฺานิิ ทั้งให่ญ่ทั้งให่ญ่  ปิริเยสมานิา แสวิงห่าอย่่  อุทิสฺวิา ไม่เห่็นแล่้วิ  

ทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกา  ปิญฺจฺกํลฺยาณสมนิฺนิาคตฺํ ผ่้มาตฺามพรื่้อมแล่้วิด้วิยควิามงามห่้า  

นิิวิตฺฺตฺิตฺฺวิา กล่ับแล่้วิ  อุาคจฺฺฉนิฺตฺา มาอย่่  อุนิุปิฺปิตฺฺตฺา ถุึงแล่้วิโดยล่ําดับ  สาเกํตฺํ ซึ่ึ�ง

เม่องสาเกตฺ  วิิวิฏนิกํฺขตฺฺตฺทิวิเส ในวิันแห่่งนักษัตฺรื่อันเปิดเผยแล่้วิ  จฺินิฺตฺยึสุ คิดแล่้วิ  

อุิตฺิ ว่ิา  “อุชฺช ในวิันนี้  กํมฺมํ อ.การื่งาน  อุมฺหากํํ ของเรื่า ท.  นิิปิฺปิชฺชิสฺสตฺิ จฺักสําเรื่็จฺ”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ไปส่่พรื่ะนครื่ทั้งห่ล่าย ทั้งให่ญ่ๆ เสาะแสวิงห่า ไม่พบเด็กสาวิ 

ผ่้ปรื่ะกอบด้วิยควิามงาม ๕ อย่าง จฺึงกล่ับ ขณฺะกําล่ังมา ถุึงเม่องสาเกตฺโดยล่ําดับ  

ในวิันนักษัตฺรื่เปิดเผย จฺึงคิดวิ่า “วิันนี้ การื่งานของพวิกเรื่า จฺักสําเรื่็จฺ”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่นฺตฺ- 

มห่นฺตฺานิ วิิเสสนะของ นครื่านิๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปรื่ิเยสมานาๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ พฺรื่าหฺ่มณฺา  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ วิิเสสนะของ 

ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาคจฺฺฉนฺตฺาๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ พฺรื่าหฺ่มณฺา  วิิวิฏฺนกฺขตฺฺตฺทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน  

อนุปฺปตฺฺตฺา  สาเกตฺํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อนุปฺปตฺฺตฺาๆ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺา  “อชฺช 

กาล่สัตฺตฺมี  กมฺมํ สุทธกัตฺตฺาใน นิปฺปชฺชิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามี- 

สัมพันธะใน กมฺมํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๘. ตฺสฺมึ  ปน  นคเรื่  อนุสํวิจฺฺฉรื่ํ  วิิวิฏฺนกฺขตฺฺตฺํ  นาม  โห่ตฺิ ฯ
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 ปินิ ก็  วิิวิฏนิกํฺขตฺฺตฺํ  นิาม ช่�อ อ.นักษัตฺรื่อันเปิดเผยแล่้วิ  โหตฺิ ย่อมมี  อุนิุสํวิจฺฺฉรํ 

ทุกๆ ปี  ตฺสฺมึ  นิคเร ในพรื่ะนครื่นั้น ฯ

 ก็ขึ้นช่�อวิ่านักษัตฺรื่เปิดเผย ย่อมมีทุกๆ ปี ในพรื่ะนครื่นั้น

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิิวิฏฺนกฺขตฺฺตฺํๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน โห่ตฺิ   

อนุสํวิจฺฺฉรื่ํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๔๙. ตฺทา  พห่ิอนิกฺขมนกุล่านิปิ  ปรื่ิวิาเรื่น  สทฺธึ  เคห่า  นิกฺขมิตฺฺวิา  อปฺปฏฺิจฺฺฉนฺเนน  สรื่ีเรื่น  

ปทสาวิ  นทีตฺีรื่ํ  คจฺฺฉนฺตฺิ ฯ

 ตฺทา ในกาล่นั้น  พฺหิอุนิิกํฺขมนิกํุลานิิปิิ แม้ อ.ตฺรื่ะก่ล่ผ่้ไม่ออกไปในภิายนอก ท.   

นิิกํฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล่้วิ  เคหา จฺากเรื่่อน  สทฺธึ กับ  ปิริวิาเรนิ ด้วิยบรื่ิวิารื่  สรีเรนิ  

มีสรื่ีรื่ะ  อุปิฺปิฏิจฺฺฉนิฺเนินิ อันไม่ปกปิดแล่้วิ  คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  นิทีตฺีรํ ส่่ฝั่งแห่่งแม่นํ้า  

ปิทสาวิ ด้วิยเท้าเทียวิ ฯ

 ในครื่าวินั้น แม้ตฺรื่ะก่ล่ที�ไม่ออกไปข้างนอก ก็ออกจฺากเรื่่อน พรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ มีสรื่ีรื่ะที�

ไม่ปกปิด ย่อมเดินไปส่่ฝั่งแม่นํ้านั�นแห่ล่ะ 

 ตฺทา กาล่สัตฺตฺมี  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ พห่ิอนิกฺขมนกุล่านิๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปรื่ิวิาเรื่น สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะ

ใน นิกฺขมิตฺฺวิา  เคห่า อปาทานใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺตฺิ   

อปฺปฏฺิจฺฺฉนฺเนน วิิเสสนะของ สรื่ีเรื่นๆ อิตฺถุัมภิ่ตฺะของ พห่ิอนิกฺขมนกุล่านิ  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ปทสาๆ กรื่ณฺะใน คจฺฺฉนฺตฺิ  นทีตฺีรื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๐. ตฺสฺมึ  ทิวิเส  ขตฺฺตฺิยมห่าสาล่าทีนํ  ปุตฺฺตฺาปิ  “อตฺฺตฺโน  สมานชาตฺิกํ  มนาปํ  กุล่ทารื่ิกํ   

ทิสฺวิา  มาล่าคุเล่น  ปรื่ิกฺขิปิสฺสามาตฺิ  ตฺํ  ตฺํ  มคฺคํ  นิสฺสาย  ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ ฯ

 ตฺสฺมึ  ทิวิเส  ขตฺฺตฺิยมห่าสาล่าทีนํ  (อิสฺสรื่ชนานํ)  ปุตฺฺตฺาปิ  “(มยํ)  อตฺฺตฺโน  สมานชาตฺิกํ  มนาปํ   

กุล่ทารื่ิกํ  ทิสฺวิา  มาล่าคุเล่น  ปรื่ิกฺขิปิสฺสามาตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  ตฺํ  ตฺํ  มคฺคํ  นิสฺสาย  ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ ฯ
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 ตฺสฺมึ  ทิวิเส ในวิันนั้น  ปิุตฺฺตฺาปิิ แม้ อ.บุตฺรื่ ท.  (อุิสฺสรชนิานิํ) ของอิสรื่ชน ท.   

ขตฺฺตฺิยมหาสาลาทีนิํ มีกษัตฺรื่ิย์มห่าศาล่เป็นตฺ้น  นิิสฺสาย อาศัยแล่้วิ  ตฺํ  ตฺํ  มคฺคํ ซึ่ึ�ง

ห่นทางนั้นๆ  ตฺิฏฺฅนิฺตฺิ ย่อมดํารื่งอย่่  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  “(มยํ) อ.เรื่า ท.  

ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  กํุลทาริกํํ ซึ่ึ�งนางทารื่ิกาของตฺรื่ะก่ล่  มนิาปิํ ผ่้ยังใจฺให่้เอิบอาบ  สมานิ-

ชาตฺิกํํ ผ่้มีชาตฺิอันเสมอกัน  อุตฺฺตฺโนิ ด้วิยตฺน  ปิริกํฺขิปิิสฺสาม จฺักคล่้อง  มาลาคุเลนิ 

ด้วิยกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ในวิันนั้น แม้พวิกบุตฺรื่ของอิสรื่ชนทั้งห่ล่ายมีกษัตฺรื่ิย์มห่าศาล่เป็นตฺ้น อาศัยห่นทาง

นั้นๆ ย่อมดํารื่งอย่่ ด้วิยควิามคิดวิ่า “พวิกเรื่าเห่็นห่ญิงสาวิของตฺรื่ะก่ล่ ผ่้น่าช่�นใจฺ ผ่้มี

ชาตฺิอันเสมอกันกับตฺน จฺักคล่้องด้วิยกลุ่่มรื่ะเบียบ”

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมี ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ปุตฺฺตฺาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ขตฺฺตฺิยมห่าสาล่าทีนํ วิิเสสนะของ  

อิสฺสรื่ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺฺตฺา  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิกฺขิปิสฺสามๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน ฉัฏฺฐีตฺตฺิยาวิิเสสนะใน สมานชาตฺิกํๆ ก็ดี  มนาปํ ก็ดี วิิเสสนะของ 

กุล่ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิกฺขิปิสฺสาม  มาล่าคุเล่น กรื่ณฺะ

ใน ปรื่ิกฺขิปิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน นิสฺสาย  ตฺํ สองบท วิิเสสนะ

ของ มคฺคํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ตฺิฏฺฺฅนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๑. เตฺปิ  พฺรื่าหฺ่มณฺา  นทีตฺีเรื่  เอกํ  สาล่ํ  ปวิิสิตฺฺวิา  อฏฺฺฅํสุ ฯ

 เตฺปิิ  พฺฺราหฺมณา อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. แม้เห่ล่่านั้น  ปิวิิสิตฺฺวิา เข้าไปแล่้วิ  สาลํ ส่่ศาล่า  

เอุกํํ ห่ล่ังห่นึ�ง  นิทีตฺีเร ที�ฝั่งแห่่งแม่นํ้า  อุฏฺฅํสุ ได้ย่นอย่่แล่้วิ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์แม้เห่ล่่านั้น เข้าไปส่่ศาล่าห่ล่ังห่นึ�ง ที�รื่ิมฝั่งแม่นํ้า ได้ย่นอย่่แล่้วิ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เตฺๆ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฺฅํสุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นทีตฺีเรื่ วิิสยาธารื่ะใน ปวิิสิตฺฺวิา  เอกํ วิิเสสนะของ สาล่ํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปวิิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฺฅํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๒. ตฺสฺมึ  ขเณฺ  วิิสาขา  ปณฺฺณฺรื่สโสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา  หุ่ตฺฺวิา  สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺา  
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ป�ฺฺจฺห่ิ  กุมารื่ีสเตฺห่ิ  ปรื่ิวิุตฺา  “นทึ  คนฺตฺฺวิา  นห่ายิสฺสามีตฺิ  ตฺํ  ปเทสํ  ปตฺฺตฺา ฯ

 ตฺสฺมึ  ขเณฺ  วิิสาขา  ปณฺฺณฺรื่สโสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา  หุ่ตฺฺวิา  สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺา  ป�ฺฺจฺห่ิ   

กุมารื่ีสเตฺห่ิ  ปรื่ิวิุตฺา  “(อห่ํ)  นทึ  คนฺตฺฺวิา  นห่ายิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺํ  ปเทสํ  ปตฺฺตฺา ฯ

 ตฺสฺมึ  ขเณ ในขณฺะนั้น  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  ปิณฺณรสโสฬสวิสฺสุทฺเทสิกํา เป็นผ่้ 

อันบุคคล่พึงแสดงขึ้นวิ่ามีกาล่ฝนสิบห่้าห่รื่่อสิบห่ก  หุตฺฺวิา เป็น  สพฺฺพฺาภรณปิฺ- 

ปิฏิมณฺฑิตฺา ผ่้ปรื่ะดับแล่้วิด้วิยอาภิรื่ณฺ์ทั้งปวิง  ปิญฺจฺหิ  กํุมารีสเตฺหิ  ปิริวิุตฺา ผ่้  

อันรื่้อยแห่่งเด็กห่ญิง ท. ห่้า แวิดล่้อมแล่้วิ  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ  วิ่า  “(อุหํ) อ.เรื่า  

คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  นิทึ ส่่แม่นํ้า  นิหายิสฺสามิ จฺักอาบ”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิตฺฺตฺา ถุึงแล่้วิ  ตฺํ   

ปิเทสํ ซึ่ึ�งปรื่ะเทศนั้น ฯ

 ในขณฺะนั้น นางวิิสาขา ผ่้ที�บุคคล่พึงแสดงขึ้นวิ่ามีอายุ ๑๕ ห่รื่่อ ๑๖ ปี ปรื่ะดับด้วิย

อาภิรื่ณฺ์ทุกอย่าง มีห่ญิงสาวิ ๕๐๐ คนแวิดล่้อม คิดวิ่า “เรื่าไปส่่แม่นํ้า จฺักอาบ” ถุึงสถุาน

ที�นั้น

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ขเณฺๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺตฺา  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ กิตฺบท-

กัตฺตฺุวิาจฺก  ปณฺฺณฺรื่สโสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺาๆ วิิเสสนะของ วิิสาขา  ป�ฺฺจฺห่ิ วิิเสสนะของ กุมารื่ีสเตฺห่ิๆ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิวิุตฺาๆ วิิเสสนะของ วิิสาขา  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน นห่ายิสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นทึ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นห่ายิสฺสาม”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺฺตฺา  ตฺํ วิิเสสนะ

ของ ปเทสํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปตฺฺตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๕๓. อถุ  โข  เมโฆ  อุฏฺฺฅห่ิตฺฺวิา  ปาวิสฺสิ ฯ

 อุถุ  โข ครื่ั้งนั้นแล่  เมโฆ อ.เมฆ  อุุฏฺฅหิตฺฺวิา ตฺั้งขึ้นแล่้วิ  ปิาวิสฺสิ ตฺกแล่้วิ ฯ

 ทีนั้นแล่ เมฆ ตฺั้งขึ้น แล่้วิก็ตฺก

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  เมโฆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิสฺสิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อุฏฺฺฅห่ิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปาวิสฺสิ ฯ
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๕๔. ป�ฺฺจฺสตฺา  กุมารื่ิโย  เวิเคน  คนฺตฺฺวิา  สาล่ํ  ปวิิสึสุ ฯ

 กํุมาริโย อ.เด็กห่ญิง ท.  ปิญฺจฺสตฺา ผ่้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณฺ  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  เวิเคนิ 

โดยเรื่็วิ  ปิวิิสึสุ เข้าไปแล่้วิ  สาลํ ส่่ศาล่า ฯ

 เด็กห่ญิงปรื่ะมาณฺ ๕๐๐ คน ไปโดยเรื่็วิ เข้าไปส่่ศาล่า

 ป�ฺฺจฺสตฺา วิิเสสนะของ กุมารื่ิโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปวิิสึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

เวิเคน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสึสุ  สาล่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน 

ปวิิสึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๕. พฺรื่าหฺ่มณฺา  โอโล่เกนฺตฺา  ตฺาสุ  เอกํปิ  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ  น  ปสฺสึสุ ฯ

 พฺรื่าหฺ่มณฺา  โอโล่เกนฺตฺา  ตฺาสุ  (กุมารื่ีสุ)  เอกํปิ  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ  (กุมารื่ิกํ)  น  ปสฺสึสุ ฯ

 พฺฺราหฺมณา อ.พรื่าห่มณฺ์ ท.  โอุโลเกํนิฺตฺา แล่ด่อย่่  นิ  ปิสฺสึสุ ไม่เห่็นแล่้วิ  ตฺาสุ  

(กํุมารีสุ)  เอุกํํปิิ  ปิ�ฺฺจฺกํลฺยาณสมนิฺนิาคตฺํ  (กํุมาริกํํ) ซึ่ึ�ง- ในเด็กห่ญิง ท. เห่ล่่านั้น

ห่นา -เด็กห่ญิง แม้คนห่นึ�ง ผ่้มาตฺามพรื่้อมแล่้วิด้วิยควิามงามห่้า ฯ

  พวิกพรื่าห่มณฺ์ แล่ด่ ไม่เห่็นกุมารื่ิกาผ่้ปรื่ะกอบด้วิยควิามงาม ๕ แม้คนเดียวิ ในบรื่รื่ดา

กุมารื่ิกาเห่ล่่านั้น

 พฺรื่าหฺ่มณฺา สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โอโล่เกนฺตฺา อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา

ของ พฺรื่าหฺ่มณฺา  ตฺาสุ วิิเสสนะของ กุมารื่ีสุๆ นิทธารื่ณฺะใน เอกํปิ  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺ- 

สมนฺนาคตฺํ  กุมารื่ิกํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เอกํๆ ก็ดี  ป�ฺฺจฺกลฺ่ยาณฺสมนฺนาคตฺํ 

ก็ดี วิิเสสนะของ กุมารื่ิกํๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะอวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสึสุ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

ปสฺสึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๖. วิิสาขา  ปกตฺิคมเนเนวิ  สาล่ํ  ปาวิิสิ ฯ  

 วิิสาขา  ปกตฺิคมเนน  เอวิ  สาล่ํ  ปาวิิสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  ปิาวิิสิ ได้เข้าไปแล่้วิ  สาลํ ส่่ศาล่า  ปิกํตฺิคมเนินิ  เอุวิ โดยการื่
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ไปตฺามปกตฺินั�นเทียวิ ฯ

 นางวิิสาขา ได้เข้าไปส่่ศาล่า โดยการื่ไปตฺามปกตฺินั�นแห่ล่ะ

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  

ปกตฺิคมเนนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปาวิิสิ  สาล่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๗. วิตฺฺถุาภิรื่ณฺานิ  เตฺมึสุ ฯ

 วิตฺฺถุาภรณานิิ อ.ผ้าแล่ะอาภิรื่ณฺ์ ท.  เตฺมึสุ เปียกแล่้วิ ฯ

 ผ้าแล่ะอาภิรื่ณฺ์ทั้งห่ล่าย เปียกแล่้วิ

 วิตฺฺถุาภิรื่ณฺานิ สุทธกัตฺตฺาใน เตฺมึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๕๘. พฺรื่าหฺ่มณฺา  ตฺสฺสา  จฺตฺฺตฺารื่ิ  กลฺ่ยาณฺานิ  ทิสฺวิา  ทนฺเตฺ  ปสฺสิตฺุกามา  “อล่สชาตฺิกา   

อมฺห่ากํ  ธีตฺา,  เอตฺิสฺสา  สามิโก  ก�ฺฺชิกมตฺฺตฺมฺปิ  น  ล่ภิิสฺสตฺิ  ม�ฺฺเ�ฺตฺิ  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺ�ฺํ  

กถุยึสุ ฯ

 พฺรื่าหฺ่มณฺา  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  จฺตฺฺตฺารื่ิ  กลฺ่ยาณฺานิ  ทิสฺวิา  ทนฺเตฺ  ปสฺสิตฺุกามา  (หุ่ตฺฺวิา)   

“อล่สชาตฺิกา  (โห่ตฺิ)  อมฺห่ากํ  ธีตฺา,  เอตฺิสฺสา  (ธีตฺุยา)  สามิโก  ก�ฺฺชิกมตฺฺตฺมฺปิ  (วิตฺฺถุุํ)   

น  ล่ภิิสฺสตฺิ  ม�ฺฺเ�ฺตฺิ  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺ�ฺํ  กถุยึสุ ฯ

 พฺฺราหฺมณา อ.พรื่าหฺ่มณฺ์ ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  กํลฺยาณานิิ ซึ่ึ�งควิามงาม ท.  จฺตฺฺตฺาริ สี�  

ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  ปิสฺสิตฺุกํามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันเห่็น  ทนิฺเตฺ  

ซึ่ึ�งฟัน ท.  (หุตฺฺวิา) เป็น  กํถุยึสุ กล่่าวิแล่้วิ  อุญฺฃมญฺฃํ กะกันแล่ะกัน  อุิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา 

อ.ธิดา  อุมฺหากํํ ของเรื่า ท.  อุลสชาตฺิกํา เป็นผ่้มีชาตฺิแห่่งผ่้เกียจฺครื่้าน  (โหตฺิ) ย่อม

เป็น,  สามิโกํ อ.สามี  เอุตฺิสฺสา  (ธีตฺุยา) ของธิดานั�น  นิ  ลภิสฺสตฺิ  มญฺเฃ เห่็นจฺะจฺัก

ไม่ได้  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุ  กํญฺชิกํมตฺฺตฺมฺปิิ แม้สักวิ่าข้าวิปล่ายเกรื่ียน”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์ เห่็นควิามงาม ๔ อย่าง ของนางวิิสาขานั้น ปรื่ะสงค์จฺะเห่็นฟันทั้งห่ล่าย 

จฺึงกล่่าวิวิ่า “ธิดาของพวิกเรื่า เป็นผ่้มีชาตฺิแห่่งผ่้เกียจฺครื่้าน, สามีของนาง เห่็นจฺะจฺักไม่

ได้วิัตฺถุุแม้สักวิ่าข้าวิปล่ายเกรื่ียนเป็นแน่”
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 พฺรื่าหฺ่มณฺา สุทธกัตฺตฺาใน กถุยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน กลฺ่ยาณฺานิ  จฺตฺฺตฺารื่ิ วิิเสสนะของ กลฺ่ยาณฺานิๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน หุ่ตฺฺวิา  ทนฺเตฺ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสิตฺุกามาๆ วิิกตฺิ-

กัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กถุยึสุ  “ธีตฺา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อล่สชาตฺิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺา,  สามิโก 

สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺิสฺสา วิิเสสนะของ ธีตฺุยาๆ สามี- 

สัมพันธะใน สามิโก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ก�ฺฺชิกมตฺฺตฺํๆ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิสฺสตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ล่ภิิสฺสตฺิ  ม�ฺฺเฃ สังสยัตฺถุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน กถุยึสุ  อ�ฺฺฃม�ฺฺฃํ อกถุิตฺกัมมะใน กถุยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๕๙. อถุ  เน  วิิสาขา  อาห่  “กํ  วิเทถุ  ตฺุมฺเห่ตฺิ ฯ

 อถุ  เน  (พฺรื่าหฺ่มเณฺ)  วิิสาขา  อาห่  “กํ  วิเทถุ  ตฺุมฺเห่ตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  เนิ  (พฺฺราหฺมเณ) กะพรื่าห่มณฺ์ ท. 

เห่ล่่านั้น  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  วิเทถุ ย่อมกล่่าวิถุึง  กํํ ซึ่ึ�งใครื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นางวิิสาขา กล่่าวิกะพวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้นวิ่า “พวิกท่าน ย่อมกล่่าวิถุึงใครื่”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เน วิิเสสนะของ  

พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วิเทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

กํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิเทถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๐. “ตฺํ  กเถุม  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “(มยํ)  ตฺํ  กเถุม  อมฺม”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  (มยํ) อ.เรื่า ท.  กํเถุม ย่อมกล่่าวิถุึง  ตฺํ ซึ่ึ�งเธอ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “แม่ พวิกเรื่า ย่อมกล่่าวิถุึงเธอ”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 
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อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุมๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุม”  

อิตฺศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๑. มธุโรื่  กิรื่  ตฺสฺสา  สทฺโท  กํสตฺาล่สฺสโรื่  วิิย  นิจฺฺฉรื่ตฺิ ฯ

 มธุโรื่  กิรื่  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  สทฺโท  กํสตฺาล่สฺสโรื่  วิิย  นิจฺฺฉรื่ตฺิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  สทฺโท อ.เสียง  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  มธุโร ไพเรื่าะ   

นิิจฺฺฉรตฺิ ย่อมเปล่่งออก  กํํสตฺาลสฺสโร  วิิย รื่าวิกะ อ.เสียงแห่่งกังสดาล่ ฯ

 ทรื่าบวิ่า เสียงของนางวิิสาขานั้น ไพเรื่าะ ย่อมเปล่่งออก ดุจฺเสียงกังสดาล่

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  มธุโรื่ วิิเสสนะของ สทฺโทๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิจฺฺฉรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน สทฺโท  กํสตฺาล่สฺสโรื่ อุปมา-

ล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ กํสตฺาล่สฺสโรื่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๒. อถุ  เน  ปุน  มธุรื่สทฺเทน  “กึการื่ณฺา  กเถุถุาตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 อถุ  เน  (พฺรื่าหฺ่มเณฺ  วิิสาขา)  ปุน  มธุรื่สทฺเทน  “(ตฺุมฺเห่)  กึการื่ณฺา  กเถุถุ”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  เนิ  (พฺฺราหฺมเณ) กะพรื่าห่มณฺ์ ท. 

เห่ล่่านั้น  มธุรสทฺเทนิ ด้วิยเสียงอันไพเรื่าะ  ปิุนิ อีก  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

กํเถุถุ ย่อมกล่่าวิ  กํึกํารณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นางวิิสาขา ถุามพวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ด้วิยเสียงอันไพเรื่าะอีกวิ่า “พวิกท่าน 

ย่อมกล่่าวิ เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เน วิิเสสนะของ  

พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ อกถุิตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปุจฺฺฉิ  มธุรื่สทฺเทน กรื่ณฺะ

ใน ปุจฺฺฉิ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการื่ณฺา เห่ตฺุใน กเถุถุ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๖๓. “ตฺวิ  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  วิตฺฺถุาล่งฺกาเรื่  อเตฺเมตฺฺวิา  เวิเคน  สาล่ํ  ปวิิฏฺฺฅา,  ตฺุยฺห่ํ  เอตฺฺตฺกํ   

ฅานํ  เวิเคน  อาคมนมตฺฺตฺมฺปิ  นตฺฺถุิ,  วิตฺฺถุาภิรื่ณฺานิ  เตฺเมตฺฺวิา  อาคตฺาสิ;  ตฺสฺมา   

กเถุมาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “ตฺวิ  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  วิตฺฺถุาล่งฺกาเรื่  อเตฺเมตฺฺวิา  เวิเคน  สาล่ํ  ปวิิฏฺฺฅา,  ตฺุยฺห่ํ   

เอตฺฺตฺกํ  ฅานํ  เวิเคน  อาคมนมตฺฺตฺมฺปิ  (การื่ณฺํ)  นตฺฺถุิ,  (ตฺฺวิํ)  วิตฺฺถุาภิรื่ณฺานิ  เตฺเมตฺฺวิา  อาคตฺา  

อสิ;  ตฺสฺมา  (มยํ)  กเถุม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ปิริวิาริตฺฺถุิโย 

อ.ห่ญิงผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ ท.  ตฺวิ ของเธอ  วิตฺฺถุาลงฺกําเร  อุเตฺเมตฺฺวิา ไม่ ยังผ้าแล่ะเครื่่�อง

ปรื่ะดับ ท. ให่้เปียกแล่้วิ  ปิวิิฏฺฅา เข้าไปแล่้วิ  สาลํ ส่่ศาล่า  เวิเคนิ โดยเรื่็วิ,  (กํารณํ) 

อ.เห่ตฺุ  อุาคมนิมตฺฺตฺมฺปิิ แม้สักวิ่าการื่มา  เวิเคนิ โดยเรื่็วิ  ฅานิํ ส่่ที�  เอุตฺฺตฺกํํ อันมี

ปรื่ะมาณฺเท่านี้  ตฺุยฺหํ ของเธอ  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  วิตฺฺถุาภรณานิิ ยังผ้าแล่ะ

อาภิรื่ณฺ์ ท.  เตฺเมตฺฺวิา ให่้เปียกแล่้วิ  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  อุสิ ย่อมเป็น;  ตฺสฺมา 

เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (มยํ) อ.เรื่า ท.  กํเถุม ย่อมกล่่าวิถุึง”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “พวิกห่ญิงผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ของเธอ ไม่ทําให่้ผ้าแล่ะเครื่่�อง

ปรื่ะดับให่้เปือก เข้าไปส่่ศาล่าโดยเรื่็วิ, เห่ตฺุแม้สักวิ่าการื่มาส่่ที�มีปรื่ะมาณฺเท่านี้โดยเรื่็วิ

ของเธอ ย่อมไม่มี, เธอทําให่้ผ้าแล่ะอาภิรื่ณฺ์ทั้งห่ล่ายเปียก แล่้วิจฺึงมา, เพรื่าะฉะนั้น 

พวิกเรื่าจฺึงกล่่าวิ”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

“ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย สุทธกัตฺตฺาใน ปวิิฏฺฺฅาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน  

ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  วิตฺฺถุาล่งฺกาเรื่ การื่ิตฺกัมมะใน อเตฺเมตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิฏฺฺฅา   

เวิเคน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปวิิฏฺฺฅา  สาล่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปวิิฏฺฺฅา,  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อาคมนมตฺฺตฺํๆ วิิเสสนะของ การื่ณฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อาคมน-  เอตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ ฅานํๆ สัมปาปุณฺีย- 

กัมมะใน อาคมน-  เวิเคน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อาคมน-,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาขยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิตฺฺถุาภิรื่ณฺานิ การื่ิตฺกัมมะใน เตฺเมตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคตฺาๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุมๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  
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อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๔. “ตฺาตฺา  มา  เอวิํ  วิเทถุ, อห่ํ  เอตฺาห่ิ  พล่วิตฺรื่า,  การื่ณฺํ  ปน  สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิา  ชเวิน   

นาคตฺมฺห่ีตฺิ ฯ  

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  (ตฺุมฺเห่)  มา  เอวิํ  วิเทถุ, อห่ํ  เอตฺาห่ิ  (อิตฺฺถุีห่ิ)  พล่วิตฺรื่า  (อมฺห่ิ),  (อห่ํ)   

การื่ณฺํ  ปน  สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิา  ชเวิน  น  อาคตฺา  อมฺห่ิ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  (ตฺุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  มา  วิเทถุ ขอจฺงอย่ากล่่าวิ  เอุวิํ อย่างนี้,  อุหํ อ.ดิฉัน  พฺลวิตฺรา เป็นผ่้มี

กําล่ังกวิ่า  เอุตฺาหิ  (อุิตฺฺถุีหิ) กวิ่าห่ญิง ท. เห่ล่่านั�น  (อุมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปินิ แตฺ่วิ่า  (อุหํ) 

อ.ดิฉัน  สลฺลกํฺเขตฺฺวิา กําห่นดแล่้วิ  กํารณํ ซึ่ึ�งเห่ตฺุ  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  ชเวินิ โดย

เรื่็วิ  อุมฺหิ ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พวิกท่านขออย่ากล่่าวิอย่างนี้เล่ย, ดิฉัน มีกําล่ัง

มากกวิ่า กวิ่าพวิกห่ญิงเห่ล่่านั�น, แตฺ่ดิฉัน กําห่นดเห่ตฺุ จฺึงไม่มาโดยเรื่็วิ”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน วิเทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน วิเทถุ  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

วิเทถุ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺาห่ิ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีห่ิๆ 

อปาทานใน พล่วิตฺรื่าๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  การื่ณฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาคตฺา  ชเวิน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อาคตฺา  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  อาคตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๕. “กึ  อมฺมาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “กึ  (การื่ณฺํ)  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  กํึ  (กํารณํ) อ.เห่ตฺุอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ เห่ตฺุอะไรื่ ?”
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 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  กึ วิิเสสนะของ การื่ณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๖. “ตฺาตฺา  จฺตฺฺตฺาโรื่  ชนา  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ,  อปรื่มฺปิ  เอกํ  การื่ณฺํ  อตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  จฺตฺฺตฺาโรื่  ชนา  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ,  อปรื่มฺปิ  เอกํ  การื่ณฺํ  อตฺฺถุิ”  อิตฺิ   

(อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  ชนิา อ.ชน ท.  

จฺตฺฺตฺาโร สี�  ชวิมานิา เม่�อวิิ�ง  นิ  โสภนิฺตฺิ ย่อมไม่งาม,  กํารณํ อ.เห่ตฺุ  เอุกํํ อย่างห่นึ�ง  

อุปิรมฺปิิ แม้อ่�นอีก  อุตฺฺถุิ มีอย่่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พวิกชน ๔ จฺําพวิก เม่�อวิิ�ง จฺะไม่งาม, เห่ตฺุอย่างห่นึ�ง

แม้อ่�นอีก มีอย่่”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  จฺตฺฺตฺาโรื่ วิิเสสนะ

ของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภินฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมานา อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา

ของ ชนา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภินฺตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อปรื่ํๆ ก็ดี  เอกํ ก็ดี 

วิิเสสนะของ การื่ณฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๗. “กตฺเม  จฺตฺฺตฺาโรื่  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “กตฺเม  จฺตฺฺตฺาโรื่  (ชนา)  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  (ชนิา) อ.ชน ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี�  กํตฺเม เห่ล่่าไห่น  ชวิมานิา เม่�อวิิ�ง  นิ  โสภนิฺตฺิ ย่อม

ไม่งาม”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ พวิกชน ๔ จฺําพวิก เห่ล่่าไห่นเล่่า เม่�อวิิ�ง ย่อม 

ไม่งาม ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 
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อาล่ปนะ  กตฺเม ก็ดี  จฺตฺฺตฺาโรื่ ก็ดี วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภินฺตฺิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมานา อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ชนา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภินฺตฺิ”  อิตฺิ

ศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๖๘. “ตฺาตฺา  อภิิสิตฺฺโตฺ  รื่าชา  ตฺาวิ  สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ  กจฺฺฉํ  พนฺธิตฺฺวิา  รื่าชงฺคเณฺ  

ชวิมาโน  น  โสภิตฺิ,   ‘กึ  อยํ  รื่าชา  คห่ปตฺิโก  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  อ�ฺฺ�ฺทตฺฺถุุ  ครื่ห่ํ  ล่ภิตฺิ,  

สณฺิกํ  คจฺฺฉนฺโตฺวิ  โสภิตฺิ;  รื่�ฺฺโ�ฺ  มงฺคล่ห่ตฺฺถุีปิ  อล่งฺกโตฺ  ชวิมาโน  น  โสภิตฺิ,   

วิารื่ณฺล่ีฬฺห่าย  คจฺฺฉนฺโตฺวิ  โสภิตฺิ;  ปพฺพชิโตฺ  ชวิมาโน  น  โสภิตฺิ,  ‘กึ  อยํ  สมโณฺ   

คิห่ี  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  เกวิล่ํ  ครื่ห่เมวิ  ล่ภิตฺิ,  สมิตฺคมเนน  ปน  โสภิตฺิ;  อิตฺฺถุี  ชวิมานา   

น  โสภิตฺิ,  ‘กึ  เอสา  อิตฺฺถุี  ปุรื่ิโส  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  ครื่ห่ิตฺพฺพาวิ  โห่ตฺิ,  ปกตฺิคมเนน   

โสภิตฺิ:  อิเม  จฺตฺฺตฺาโรื่  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  (มห่าชเนน)  อภิิสิตฺฺโตฺ  รื่าชา  ตฺาวิ  สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ  กจฺฺฉํ  พนฺธิตฺฺวิา  

รื่าชงฺคเณฺ  ชวิมาโน  น  โสภิตฺิ,   (โส  รื่าชา)  ‘กึ  อยํ  รื่าชา  คห่ปตฺิโก  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  อ�ฺฺ�ฺทตฺฺถุุ  

ครื่ห่ํ  ล่ภิตฺิ,  (โส  รื่าชา)  สณฺิกํ  คจฺฺฉนฺโตฺวิ  โสภิตฺิ;  รื่�ฺฺโ�ฺ  มงฺคล่ห่ตฺฺถุีปิ  (ปุคฺคเล่น)  อล่งฺกโตฺ   

ชวิมาโน  น  โสภิตฺิ,  (โส  มงฺคล่ห่ตฺฺถุี)  วิารื่ณฺล่ีฬฺห่าย  คจฺฺฉนฺโตฺวิ  โสภิตฺิ;  ปพฺพชิโตฺ  ชวิมาโน   

น  โสภิตฺิ,  (โส  ปพฺพชิโตฺ)  ‘กึ  อยํ  สมโณฺ  คิห่ี  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  เกวิล่ํ  ครื่ห่เมวิ  ล่ภิตฺิ,  (โส   

ปพฺพชิโตฺ)  สมิตฺคมเนน  ปน  โสภิตฺิ;  อิตฺฺถุี  ชวิมานา  น  โสภิตฺิ,  (สา  อิตฺฺถุี)  ‘กึ  เอสา  อิตฺฺถุี   

ปุรื่ิโส  วิิย  ธาวิตฺีตฺิ  (ชเนห่ิ)  ครื่ห่ิตฺพฺพาวิ  โห่ตฺิ,  (สา  อิตฺฺถุี)  ปกตฺิคมเนน  โสภิตฺิ:  อิเม  จฺตฺฺตฺาโรื่  

(ชนา)  ชวิมานา  น  โสภินฺตฺิ  ตฺาตฺา”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  ราชา อ.พรื่ะ

รื่าชา  (มหาชเนินิ)  อุภิสิตฺฺโตฺ ผ่้ อันมห่าชน อภิิเษกแล่้วิ  สพฺฺพฺาภรณปิฺปิฏิมณฺฑิโตฺ 

ผ่้ปรื่ะดับเฉพาะแล่้วิด้วิยอาภิรื่ณฺ์ทั้งปวิง  พฺนิฺธิตฺฺวิา ทรื่งเห่น็บแล่้วิ  กํจฺฺฉํ ซึ่ึ�งพรื่ะกัจฺฉา  

ชวิมาโนิ เสด็จฺวิิ�งไปอย่่  ราชงฺคเณ ที�เนินแห่่งพรื่ะรื่าชา  นิ  โสภตฺิ ย่อมไม่งาม  ตฺาวิ 

ก่อน,  (โส  ราชา) อ.พรื่ะรื่าชานั้น  ลภตฺิ ย่อมทรื่งได้  ครหํ ซึ่ึ�งการื่ตฺิเตฺียน  อุญฺฃทตฺฺถุุ 

โดยแท้  อุิตฺิ วิ่า  ‘อุยํ  ราชา อ.พรื่ะรื่าชานี้  ธาวิตฺิ ย่อมเสด็จฺวิิ�งไป  คหปิตฺิโกํ  วิิย 

รื่าวิกะ อ.คฤห่บดี  กํึ ทําไม’  อุิตฺิ ดังนี้,  (โส  ราชา) อ.พรื่ะรื่าชานั้น  คจฺฺฉนิฺโตฺวิ เสด็จฺ

ไปอย่่  สณิกํํ ค่อยๆ เทียวิ  โสภตฺิ ย่อมงาม;  มงฺคลหตฺฺถุี อ.ช้างตฺัวิเป็นมงคล่  รญฺโฃ 
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ของพรื่ะรื่าชา  (ปิุคฺคเลนิ)  อุลงฺกํโตฺ ตฺัวิอันบุคคล่ ปรื่ะดับแล่้วิ  ชวิมาโนิ วิิ�งไปอย่่   

นิ  โสภตฺิ ย่อมไม่งาม,  (โส  มงฺคลหตฺฺถุี) อ.ช้างตฺัวิเป็นมงคล่นั้น  คจฺฺฉนิฺโตฺวิ ไปอย่่   

วิารณลีฬฺหาย ด้วิยการื่เย่้องกรื่ายแห่่งช้างเทียวิ  โสภตฺิ ย่อมงาม;  ปิพฺฺพฺชิโตฺ 

อ.บรื่รื่พชิตฺ  ชวิมาโนิ วิิ�งไปอย่่  นิ  โสภตฺิ ย่อมไม่งาม,  (โส  ปิพฺฺพฺชิโตฺ) อ.บรื่รื่พชิตฺนั้น  

ลภตฺิ ย่อมได้  ครหํ  เอุวิ ซึ่ึ�งการื่ตฺิเตฺียน  เกํวิลํ อย่างเดียวินั�นเทียวิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘อุยํ  

สมโณ อ.สมณฺะนี้  ธาวิตฺิ ย่อมวิิ�งไป  คิหี  วิิย รื่าวิกะ อ.คฤห่ัสถุ์  กํึ ทําไม’  อุิตฺิ ดังนี้,  

ปินิ แตฺ่วิ่า  (โส  ปิพฺฺพฺชิโตฺ) อ.บรื่รื่พชิตฺนั้น  โสภตฺิ ย่อมงาม  สมิตฺคมเนินิ ด้วิยการื่ไป

อันสงบแล่้วิ;  อุิตฺฺถุี อ.ห่ญิง  ชวิมานิา วิิ�งไปอย่่  นิ  โสภตฺิ ย่อมไม่งาม,  (สา  อุิตฺฺถุี) 

อ.ห่ญิงนั้น  (ชเนิหิ)  ครหิตฺพฺฺพฺา  เอุวิ เป็นผ่้ อันชน ท. พึงตฺิเตฺียนเทียวิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘เอุสา 

อุิตฺฺถุี อ.ห่ญิงนี้  ธาวิตฺิ ย่อมวิิ�ง  ปิุริโส  วิิย รื่าวิกะ อ.บุรืุ่ษ  กํึ ทําไม’  อุิตฺิ ดังนี้  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น,  (สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  โสภตฺิ ย่อมงาม  ปิกํตฺิคมเนินิ โดยการื่ไปตฺามปกตฺิ;  

ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  (ชนิา) อ.ชน ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี�  อิเม เห่ล่่านี้  ชวิมานิา เม่�อวิิ�ง   

นิ  โสภนิฺตฺิ ย่อมไม่งาม”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พรื่ะรื่าชาผ่้ที�มห่าชนอภิิเษกแล่้วิ ปรื่ะดับด้วิยอาภิรื่ณฺ์

ทั้งปวิง ทรื่งเห่น็บพรื่ะกัจฺฉา เสด็จฺวิิ�งไปอย่่ที�สนามห่ล่วิง ย่อมไม่งามก่อน, พรื่ะรื่าชา

นั้น ย่อมทรื่งได้ข้อครื่ห่าโดยแท้วิ่า ‘พรื่ะรื่าชานี้ ย่อมเสด็จฺวิิ�งไป ดุจฺคฤห่บดีทําไม’, พรื่ะ

รื่าชานั้น เสด็จฺไปค่อยๆนั�นแห่ล่ะ ย่อมงาม, ช้างมงคล่ของพรื่ะรื่าชา ที�ถุ่กปรื่ะดับแล่้วิ 

เม่�อวิิ�ง ย่อมไม่งาม, ช้างมงคล่นั้น เดินไปด้วิยการื่เย่้องกรื่ายแห่่งช้างนั�นแห่ล่ะ ย่อม

งาม, บรื่รื่พชิตฺ เม่�อวิิ�ง ย่อมไม่งาม, บรื่รื่พชิตฺนั้น ย่อมได้ข้อครื่ห่าโดยสิ้นเชิงทีเดียวิวิ่า 

‘สมณฺะนี้ ย่อมวิิ�ง ดุจฺคฤห่ัสถุ์ทําไม’, แตฺ่วิ่าบรื่รื่พชิตฺนั้น ย่อมงาม ด้วิยการื่ไปอย่างสงบ, 

ห่ญิง เม่�อวิิ�ง ย่อมไม่งาม, ห่ญิงนั้น พึงถุ่กพวิกชนตฺิเตฺียนนั�นแห่ล่ะวิ่า ‘ห่ญิงนี้ ย่อมวิิ�ง 

ดุจฺบุรืุ่ษทําไม’, ห่ญิงนั้น ย่อมงาม ด้วิยการื่ไปตฺามปกตฺิ, พ่อทั้งห่ล่าย พวิกชน ๔ จฺําพวิก

เห่ล่่านี้ เม่�อวิิ�ง ย่อมไม่งาม”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  อภิิสิตฺฺโตฺ  

วิิเสสนะของ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่าชเนน อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน อภิิสิตฺฺโตฺ  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โสภิตฺิ  สพฺพาภิรื่ณฺปฺปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ วิิเสสนะของ 

รื่าชา  กจฺฺฉํ อวิุตฺตฺกัมมะใน พนฺธิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ชวิมาโน  รื่าชงฺคเณฺ  
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วิิสยาธารื่ะใน ชวิมาโนๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ รื่าชา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภิตฺิ,  โส  

วิิเสสนะของ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘อยํ วิิเสสนะของ  

รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ธาวิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  คห่ปตฺิโก  

อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ คห่ปตฺิโก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ล่ภิตฺิ  

อ�ฺฺฃทตฺฺถุุ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ล่ภิตฺิ  ครื่ห่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺิ,  โส วิิเสสนะของ รื่าชาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สณฺิกํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺโตฺ   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ คจฺฺฉนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ รื่าชา,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะ

เข้ากับ มงฺคล่ห่ตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺฺโฃ สามี- 

สัมพันธะใน มงฺคล่ห่ตฺฺถุี  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อล่งฺกโตฺๆ วิิเสสนะของ มงฺคล่ห่ตฺฺถุี  

ชวิมาโน อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มงฺคล่ห่ตฺฺถุี  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภิตฺิ,  โส วิิเสสนะของ 

มงฺคล่ห่ตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิารื่ณฺล่ีฬฺห่าย กรื่ณฺะใน 

คจฺฺฉนฺโตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ คจฺฺฉนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มงฺคล่ห่ตฺฺถุี,   

ปพฺพชิโตฺ สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมาโน อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ 

ปพฺพชิโตฺ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภิตฺิ,  โส วิิเสสนะของ ปพฺพชิโตฺๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘อยํ วิิเสสนะของ สมโณฺๆ สุทธกัตฺตฺาใน ธาวิตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  คิห่ี อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ คิห่ี’  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ล่ภิตฺิ  เกวิล่ํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ล่ภิตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

ครื่ห่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิตฺิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  โส วิิเสสนะของ ปพฺพชิโตฺๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สมิตฺคมเนน กรื่ณฺะใน โสภิตฺิ,  อิตฺฺถุี สุทธ-

กัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมานา อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ อิตฺฺถุี  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน โสภิตฺิ,  สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

‘เอสา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ธาวิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์  

ปุจฺฉนัตฺถุะ  ปุรื่ิโส อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ปุรื่ิโส’  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ครื่ห่ิตฺพฺพา  ชเนห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ครื่ห่ิตฺพฺพา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

ครื่ห่ิตฺพฺพาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปกตฺิคมเนน กรื่ณฺะใน โสภิตฺิ,  ตฺาตฺา อาล่ปนะ  อิเม ก็ดี  จฺตฺฺตฺาโรื่ ก็ดี  

วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โสภินฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมานา อัพภิันตฺรื่-

กิรื่ิยาของ ชนา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โสภินฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ
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๖๙. “กตฺมํ  ปเนกํ  อปรื่ํ  การื่ณฺํ  อมฺมาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “กตฺมํ  ปน  เอกํ  อปรื่ํ  การื่ณฺํ  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  ปินิ ก็  กํารณํ อ.เห่ตฺุ  เอุกํํ อย่างห่นึ�ง  อุปิรํ อ่�นอีก  กํตฺมํ เป็นไฉน”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ ก็เห่ตฺุอย่างห่นึ�งอ่�นอีก เป็นไฉน ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  กตฺมํ ก็ดี  เอกํ ก็ดี  อปรื่ํ ก็ดี วิิเสสนะของ  

การื่ณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๐. “ตฺาตฺา  มาตฺาปิตฺโรื่  นาม  ธีตฺรื่ํ  องฺคปฺปจฺฺจฺงฺคานิ  สณฺฺฅเปตฺฺวิา  โปเสนฺตฺิ,  มยํ  ห่ิ   

วิิกฺกีณฺิยภิณฺฺฑํ  นาม,  อมฺเห่  ปรื่กุล่ํ  เปสนตฺฺถุาย  โปเสนฺตฺิ,  สเจฺ  ชวิมานานํ  นิวิตฺฺถุ- 

ทุสฺสกณฺฺเณฺ  วิา  อกฺกมิตฺฺวิา  ภิ่มิยํ  วิา  ปกฺขล่ิตฺฺวิา  ปตฺิตฺกาเล่  ห่ตฺฺโถุ  วิา  ปาโท  วิา  

ภิิชฺเชยฺย,  กุล่สฺเสวิ  ภิาโรื่  ภิเวิยฺยาม,  ปสาธนภิณฺฺฑํ  ปน  เตฺเมตฺฺวิา  สุกฺขิสฺสตฺิ;   

อิมํ  การื่ณฺํ  สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิา  น  ธาวิิตฺมฺห่ิ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  มาตฺาปิตฺโรื่  นาม  ธีตฺรื่ํ  องฺคปฺปจฺฺจฺงฺคานิ  สณฺฺฅเปตฺฺวิา  โปเสนฺตฺิ,  มยํ  ห่ิ   

(มาตฺาปิตฺ่ห่ิ)  วิิกฺกีณฺิยภิณฺฺฑํ  นาม  (โห่ม),  (มาตฺาปิตฺโรื่)  อมฺเห่  ปรื่กุล่ํ  เปสนตฺฺถุาย  โปเสนฺตฺิ,  

สเจฺ  ชวิมานานํ  (อมฺห่ากํ)  นิวิตฺฺถุทุสฺสกณฺฺเณฺ  วิา  อกฺกมิตฺฺวิา  ภิ่มิยํ  วิา  ปกฺขล่ิตฺฺวิา  ปตฺิตฺกาเล่  

ห่ตฺฺโถุ  วิา  ปาโท  วิา  ภิิชฺเชยฺย,  (มยํ)  กุล่สฺส  เอวิ  ภิาโรื่  ภิเวิยฺยาม,  ปสาธนภิณฺฺฑํ  ปน   

เตฺเมตฺฺวิา  สุกฺขิสฺสตฺิ;  (อห่ํ)  อิมํ  การื่ณฺํ  สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิา  น  ธาวิิตฺา  อมฺห่ิ  ตฺาตฺา”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท .  มาตฺาปิิตฺโร 

นิาม ช่�อ อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.  สณฺฅเปิตฺฺวิา ตฺั้งไวิ้ด้วิยดีแล่้วิ  อุงฺคปิฺปิจฺฺจฺงฺคานิิ ซึ่ึ�ง

อวิัยวิะน้อยให่ญ่ ท.  โปิเสนิฺตฺิ ย่อมเล่ี้ยงด่  ธีตฺรํ ซึ่ึ�งธิดา,  หิ เพรื่าะวิ่า  มยํ อ.ดิฉัน ท.  

(มาตฺาปิิตฺูหิ)  วิิกํฺกํีณิยภณฺฑํ  นิาม ช่�อวิ่าเป็นภิัณฺฑะ อันมารื่ดาแล่ะบิดา ท. พึงขาย  

(โหม) ย่อมเป็น,  (มาตฺาปิิตฺโร) อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.  โปิเสนิฺตฺิ ย่อมเล่ี้ยงด่  อุมฺเห  

ซึ่ึ�งดิฉัน ท.  เปิสนิตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ส่งไป  ปิรกํุลํ ส่่ตฺรื่ะก่ล่อ่�น,  สเจฺ ถุ้าวิ่า  

หตฺฺโถุ วิา อ.ม่อห่รื่่อ  ปิาโท  วิา ห่รื่่อวิ่า อ.เท้า  (อุมฺหากํํ) ของดิฉัน ท.  ชวิมานิานิํ  
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ผ่้วิิ�งไปอย่่  ภิชฺเชยฺย พึงแตฺก  นิิวิตฺฺถุทุสฺสกํณฺเณ  วิา  อุกํฺกํมิตฺฺวิา  ภูมิยํ  วิา   

ปิกํฺขลิตฺฺวิา  ปิตฺิตฺกําเล ในกาล่เป็นที� เห่ยียบแล่้วิ ที�ชายแห่่งผ้าอันตฺนนุ่งแล่้วิห่รื่่อ ห่รื่่อ

วิ่า ล่่�นแล่้วิ ล่้มล่งแล่้วิ ที�ภิาคพ่้นไซึ่รื่้,  (มยํ) อ.ดิฉัน ท.  ภาโร เป็นภิารื่ะ  กํุลสฺส  เอุวิ 

ของตฺรื่ะก่ล่นั�นเทียวิ  ภเวิยฺยาม พึงเป็น,  ปินิ แตฺ่วิ่า  ปิสาธนิภณฺฑํ อ.ภิัณฺฑะค่อ

เครื่่�องปรื่ะดับ  เตฺเมตฺฺวิา เปียกแล่้วิ  สุกํฺขิสฺสตฺิ จฺักแห่้ง,  ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  (อุหํ) 

อ.ดิฉัน  สลฺลกํฺเขตฺฺวิา กําห่นดแล่้วิ  อุิมํ  กํารณํ ซึ่ึ�งเห่ตฺุนี้  ธาวิิตฺา เป็นผ่้วิิ�งไปแล่้วิ  

อุมฺหิ ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย มารื่ดาแล่ะบิดา ตฺั้งอวิัยวิะน้อยให่ญ่ทั้งห่ล่ายไวิ้ด้วิย

ดี ย่อมเล่ี้ยงด่ธิดา, เพรื่าะวิ่า พวิกดิฉัน ช่�อวิ่าเป็นสิ�งของที�มารื่ดาแล่ะบิดาพึงขาย, 

มารื่ดาแล่ะบิดา ย่อมเล่ี้ยงด่พวิกดิฉัน เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ส่งไปส่่ตฺรื่ะก่ล่อ่�น, ถุ้าห่าก

ม่อห่รื่่อเท้าของพวิกดิฉันผ่้กําล่ังวิิ�งไปอย่่ พึงแตฺก ในขณฺะเป็นที�เห่ยียบชายผ้านุ่ง ห่รื่่อ

ล่่�นล่้มไปที�ภิาคพ่้นไซึ่รื่้, พวิกดิฉัน พึงเป็นภิารื่ะของตฺรื่ะก่ล่นั�นแห่ล่ะ, แตฺ่สิ�งของค่อ

เครื่่�องปรื่ะดับ เปียกแล่้วิ จฺักแห่้งได้, พ่อทั้งห่ล่าย ดิฉันกําห่นดเห่ตฺุนี้ จฺึงไม่วิิ�ง”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้ากับ มาตฺาปิตฺโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โปเสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ธีตฺรื่ํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน โปเสนฺตฺิ  องฺคปฺปจฺฺจฺงฺคานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน สณฺฺฅเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน โปเสนฺตฺิ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่มๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มาตฺาปิตฺ่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิิกฺกีณฺิย-  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิิกฺกีณฺิยภิณฺฺฑํๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ม,  มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน โปเสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺเห่ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เปสนตฺฺถุาย  ปรื่กุล่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน เปสนตฺฺถุายๆ สัมปทานใน  

โปเสนฺตฺิ,  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ห่ตฺฺโถุ ก็ดี  ปาโท ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน ภิิชฺเชยฺยๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชวิมานานํ วิิเสสนะของ อมฺห่ากํๆ สามีสัมพันธะใน ปตฺิตฺกาเล่  

นิวิตฺฺถุทุสฺสกณฺฺเณฺ วิิสยาธารื่ะใน อกฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺิตฺ-  ภิ่มิยํ  

วิิสยาธารื่ะใน ปกฺขล่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺิตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ภิิชฺเชยฺย  วิา 

สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ชวิมานานํ  อมฺห่ากํ  นิวิตฺฺถุทุสฺสกณฺฺเณฺ  อกฺกมิตฺฺวิา แล่ะ 

ภิ่มิยํ  ปกฺขล่ิตฺฺวิา  ปตฺิตฺกาเล่,  วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ห่ตฺฺโถุ แล่ะ ปาโท,  

มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ภิเวิยฺยามๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  
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กุล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภิาโรื่ๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิเวิยฺยาม,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ   

ปสาธนภิณฺฺฑํ สุทธกัตฺตฺาใน สุกฺขิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺเมตฺฺวิา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน สุกฺขิสฺสตฺิ,  ตฺาตฺา อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อิมํ วิิเสสนะของ การื่ณฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สลฺ่ล่กฺเขตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ธาวิิตฺา   

นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  ธาวิิตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๑. พฺรื่าหฺ่มณฺา  ตฺสฺสา  กถุนกาเล่  ทนฺตฺสมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  “เอวิรื่่ปา  โน  สมฺปตฺฺตฺิ  น   

ทิฏฺฺฅปุพฺพาตฺิ  ตฺสฺสา  สาธุการื่ํ  ทตฺฺวิา  “อมฺม  ตฺุยฺเห่เวิสา  อนุจฺฺฉวิิกาตฺิ  วิตฺฺวิา  ตฺํ   

สุวิณฺฺณฺมาล่ํ  ปิล่นฺธยึสุ ฯ

 พฺรื่าหฺ่มณฺา  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  กถุนกาเล่  ทนฺตฺสมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  “เอวิรื่่ปา  โน  สมฺปตฺฺตฺิ   

น  ทิฏฺฺฅปุพฺพา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  สาธุการื่ํ  ทตฺฺวิา  “อมฺม  ตฺุยฺห่ํ  เอวิ  

เอสา  (สมฺปตฺฺตฺิ)  อนุจฺฺฉวิิกา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  วิตฺฺวิา  ตฺํ  สุวิณฺฺณฺมาล่ํ  ปิล่นฺธยึสุ ฯ

 พฺฺราหฺมณา อ.พรื่าห่มณฺ์ ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ทนิฺตฺสมฺปิตฺฺตฺึ ซึ่ึ�งควิามถุึงพรื่้อมแห่่งฟัน  

กํถุนิกําเล ในกาล่เป็นที�กล่่าวิ  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิด

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สมฺปิตฺฺตฺิ อ.สมบัตฺิ  เอุวิรูปิา อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป  โนิ  ทิฏฺฅปิุพฺฺพฺา เป็น

ของอันเรื่า ท. เห่็นแล่้วิในกาล่ก่อน  (โหตฺิ) ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้”  อุิตฺิ ดังนี้  ทตฺฺวิา ให่้

แล่้วิ  สาธุกํารํ ซึ่ึ�งสาธุการื่  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) แก่นางวิิสาขานั้น  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  

อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  เอุสา  (สมฺปิตฺฺตฺิ) อ.สมบัตฺินั�น  อุนิุจฺฺฉวิิกํา เป็นของสมควิรื่  

ตฺุยฺหํ  เอุวิ แก่เธอนั�นเทียวิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิิลนิฺธยึสุ ปรื่ะดับแล่้วิ   

ตฺํ  สุวิณฺณมาลํ ซึ่ึ�งรื่ะเบียบอันเป็นวิิการื่แห่่งทองนั้น ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์ เห่็นสมบัตฺิแห่่งฟันในกาล่เป็นที�กล่่าวิ ของนางวิิสาขานั้น คิดวิ่า “สมบัตฺิ

อันเห่็นปานนี้ เป็นของอันพวิกเรื่าไม่เคยเห่็นแล่้วิ” ดังนี้ จฺึงให่้สาธุการื่แก่นางวิิสาขานั้น 

แล่้วิกล่่าวิวิ่า “แม่ สมบัตฺินั�น เป็นของสมควิรื่แก่เธอเท่านั้น” แล่้วิจฺึงปรื่ะดับมาล่ัยทอง

นั้น

 พฺรื่าหฺ่มณฺา สุทธกัตฺตฺาใน ปิล่นฺธยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน กถุนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ทิสฺวิา  ทนฺตฺสมฺปตฺฺตฺึ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “เอวิรื่่ปา วิิเสสนะของ สมฺปตฺฺตฺิๆ สุทธกัตฺตฺา 
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ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทิฏฺฺฅ-  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  

ทิฏฺฺฅปุพฺพา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ทตฺฺวิา  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สัมปทานใน ทตฺฺวิา  สาธุการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “อมฺม อาล่ปนะ  เอสา วิิเสสนะของ สมฺปตฺฺตฺิๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺุยฺห่ํๆ 

สัมปทานใน อนุจฺฺฉวิิกาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ปิล่นฺธยึสุ  ตฺํ วิิเสสนะของ สุวิณฺฺณฺมาล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปิล่นฺธยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๒. อถุ  เน  ปุจฺฺฉิ  “กตฺรื่นครื่โตฺ  อาคตฺตฺฺถุ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 อถุ  เน  (พฺรื่าหฺ่มเณฺ  วิิสาขา)  ปุจฺฺฉิ  “(ตฺุมฺเห่)  กตฺรื่นครื่โตฺ  อาคตฺา  อตฺฺถุ  ตฺาตฺาตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  เนิ  (พฺฺราหฺมเณ) กะพรื่าห่มณฺ์ ท. 

เห่ล่่านั้น  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ   

กํตฺรนิครโตฺ จฺากเม่องไห่น  อุตฺฺถุ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นางวิิสาขา ถุามพวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้นวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พวิกท่านมาจฺากเม่อง

ไห่น ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เน วิิเสสนะของ  

พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ อกถุิตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กตฺรื่นครื่โตฺ อปาทานใน อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๓. “สาวิตฺฺถุิโตฺ  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “(มยํ)  สาวิตฺฺถุิโตฺ  (อาคตฺา  อมฺห่)  อมฺมาตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  (มยํ) อ.เรื่า ท.  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  สาวิตฺฺถุิโตฺ จฺากเม่องสาวิัตฺถุี  (อุมฺห) ย่อม

เป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “แม่ พวิกเรื่า มาจฺากเม่องสาวิัตฺถุี”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาวิตฺฺถุิโตฺ อปาทานใน  

อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๔. “เสฏฺฺฅิกุล่ํ  กตฺรื่ํ  นามาตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “เสฏฺฺฅิกุล่ํ  กตฺรื่ํ  นามาตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เสฏฺฅิกํุลํ อ.ตฺรื่ะก่ล่แห่่งเศรื่ษฐี  

กํตฺรํ  นิาม ช่�อวิ่าตฺรื่ะก่ล่ไห่น ?”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา ถุามวิ่า “ตฺรื่ะก่ล่เศรื่ษฐี ช่�อตฺรื่ะก่ล่ไห่น ?”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เสฏฺฺฅิกุล่ํ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ กตฺรื่ํๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิกุล่ํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๕. “มิคารื่เสฏฺฺฅี  นาม  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “มิคารื่เสฏฺฺฅี  นาม  (เสฏฺฺฅิกุล่ํ)  อมฺมาตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่   (เสฏฺฅิกํุลํ) อ.ตฺรื่ะก่ล่แห่่งเศรื่ษฐี  มิคารเสฏฺฅี  นิาม ช่�อวิ่าเศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “แม่ ตฺรื่ะก่ล่เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ มิคารื่เสฏฺฺฅีๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิกุล่ํๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 587

๗๖. “อยฺยปุตฺฺโตฺ  โก  นามาตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “อยฺยปุตฺฺโตฺ  โก  นามาตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยปิุตฺฺโตฺ อ.บุตฺรื่ของเจฺ้าพรื่ะคุณฺ  

โกํ  นิาม ช่�อวิ่าอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา ถุามวิ่า “บุตฺรื่ของเจฺ้าพรื่ะคุณฺ ช่�อวิ่าอะไรื่ ?”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยปุตฺฺโตฺ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ โกๆ วิิเสสนะของ อยฺยปุตฺฺโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๗. “ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นาม  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “(อยฺยปุตฺฺโตฺ)  ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นาม  อมฺมาตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อน

แม่  (อุยฺยปิุตฺฺโตฺ) อ.บุตฺรื่ของเจฺ้าพรื่ะคุณฺ  ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร  นิาม ช่�อวิ่าปุณฺณฺ-

วิัฑฒนกุมารื่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “แม่ บุตฺรื่ของเจฺ้าพรื่ะคุณฺ ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  อยฺยปุตฺฺโตฺ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่ๆ 

วิิเสสนะของ อยฺยปุตฺฺโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๘. สา  “สมานชาตฺิกํ  โน  กุล่นฺตฺิ  อธิวิาเสตฺฺวิา  ปิตฺุ  สาสนํ  ปห่ิณฺิ  “อมฺห่ากํ  รื่ถุํ   

เปเสนฺตฺ่ตฺิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  “สมานชาตฺิกํ  (โห่ตฺิ)  โน  กุล่นฺตฺิ  (วิจฺเนน  วิจฺนํ)  อธิวิาเสตฺฺวิา  ปิตฺุ  สาสนํ  ปห่ิณฺิ  

“(มาตฺาปิตฺโรื่)  อมฺห่ากํ  รื่ถุํ  เปเสนฺตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  (วิจฺนิํ) ยังคํา  อุธิวิาเสตฺฺวิา ให่้อย่่ทับแล่้วิ  (วิจฺเนินิ) 

ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  “กํุลํ อ.ตฺรื่ะก่ล่  โนิ ของเรื่า ท.  สมานิชาตฺิกํํ เป็นตฺรื่ะก่ล่มีชาตฺิ 
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อันเสมอกัน  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิหิณิ ส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  ปิิตฺุ  

แก่บิดา  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “(มาตฺาปิิตฺโร) อ.มารื่ดาแล่ะบิดา ท.   

เปิเสนิฺตฺุ จฺงส่งมา  รถุํ ซึ่ึ�งรื่ถุ  อุมฺหากํํ แก่ดิฉัน ท.”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 นางวิิสาขานั้น รื่ับคําด้วิยคําวิ่า “ตฺรื่ะก่ล่ของพวิกเรื่า มีชาตฺิเสมอกัน” ดังนี้แล่้วิ ก็ส่ง

ข่าวิสารื่แก่บิดา มีอันให่้รื่่วิ่า “มารื่ดาแล่ะบิดา จฺงส่งรื่ถุมาเพ่�อพวิกดิฉัน” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กุล่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สมานชาตฺิกํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  โน สามีสัมพันธะ 

ใน กุล่ํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อธิวิาเสตฺฺวิา  วิจฺนํ การื่ิตฺกัมมะใน  

อธิวิาเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณฺิ  ปิตฺุ สัมปทานใน ปห่ิณฺิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปห่ิณฺิ  “มาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสนฺตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สัมปทาน

ใน เปเสนฺตฺุ  รื่ถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสนฺตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยวิิเสสนะ

ใน ปห่ิณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๗๙. กิ�ฺฺจฺาปิ  ห่ิ  สา  อาคมนกาเล่  ปทสา  อาคตฺา,  สุวิณฺฺณฺมาล่าย  ปน  ปิล่นฺธนกาล่โตฺ  

ปฏฺฺฅาย  ตฺถุา  คนฺตฺํุ  น  ล่ภิตฺิ,  อิสฺสรื่ทารื่ิกา  รื่ถุาทีห่ิ  คจฺฺฉนฺตฺิ,  อิตฺรื่า  ปกตฺิยานกํ   

อภิิรืุ่ห่นฺตฺิ,   ฉตฺฺตฺํ  วิา  ตฺาล่ปณฺฺณฺํ  วิา  อุปรื่ิ  กโรื่นฺตฺิ,  ตฺสฺมึปิ  อสตฺิ,  นิวิตฺฺถุสาฏฺกสฺส   

ทสนฺตฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  อํเส  ขิปนฺตฺิ เอวิ ฯ

 กิ�ฺฺจฺาปิ  ห่ิ  สา  (วิิสาขา)  อาคมนกาเล่  ปทสา  อาคตฺา,  (สา  วิิสาขา)  สุวิณฺฺณฺมาล่าย  ปน   

ปิล่นฺธนกาล่โตฺ  ปฏฺฺฅาย  ตฺถุา  คนฺตฺํุ  น  ล่ภิตฺิ,  อิสฺสรื่ทารื่ิกา  รื่ถุาทีห่ิ  (ยาเนห่ิ)  คจฺฺฉนฺตฺิ,  อิตฺรื่า  

(ทารื่ิกาโย)  ปกตฺิยานกํ  อภิิรืุ่ห่นฺตฺิ,   (ตฺา  ทารื่ิกาโย)  ฉตฺฺตฺํ  วิา  ตฺาล่ปณฺฺณฺํ  วิา  อุปรื่ิ  กโรื่นฺตฺิ, 

ตฺสฺมึปิ  (ฉตฺฺเตฺ  วิา  ตฺาล่ปณฺฺเณฺ  วิา)  อสตฺิ,  (ตฺา  ทารื่ิกาโย)  นิวิตฺฺถุสาฏฺกสฺส  ทสนฺตฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  

อํเส  ขิปนฺตฺิ เอวิ ฯ

 หิ จฺรื่ิงอย่่  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  อุาคตฺา มาแล่้วิ  ปิทสา ด้วิยเท้า  อุาคมนิ-

กําเล ในกาล่เป็นที�มา  กํิญฺจฺาปิิ แม้ก็จฺรื่ิง,  ปินิ ถุึงอย่างนั้น  (สา  วิิสาขา) อ.นาง

วิิสาขานั้น  นิ  ลภตฺิ ย่อมไม่ได้  คนิฺตฺุํ เพ่�ออันไป  ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น  ปิฏฺฅาย 

จฺําเดิม  ปิิลนิฺธนิกําลโตฺ แตฺ่กาล่เป็นที�ปรื่ะดับ  สุวิณฺณมาลาย ด้วิยรื่ะเบียบอันเป็น

วิิการื่แห่่งทอง,  อุิสฺสรทาริกํา อ.เด็กห่ญิงของอิสรื่ชน ท.  คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  (ยาเนิหิ) 
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ด้วิยยาน ท.  รถุาทีหิ มีรื่ถุเป็นตฺ้น,  อุิตฺรา  (ทาริกําโย) อ.เด็กห่ญิง ท. นอกนี้   

อุภิรุหนิฺตฺิ ย่อมขึ้น  ปิกํตฺิยานิกํํ ส่่ยานน้อยตฺามปกตฺิ,  (ตฺา  ทาริกําโย) อ.เด็กห่ญิง ท. 

เห่ล่่านั้น  กํโรนิฺตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  ฉตฺฺตฺํ  วิา ซึ่ึ�งรื่่มห่รื่่อ  ตฺาลปิณฺณํ  วิา ห่รื่่อวิ่า ซึ่ึ�งใบ 

แห่่งตฺาล่  อุุปิริ ในเบ่้องบน,  ตฺสฺมึปิิ  (ฉตฺฺเตฺ  วิา  ตฺาลปิณฺเณ  วิา) ครื่ั้นเม่�อรื่่มห่รื่่อ 

ห่รื่่อวิ่า ครื่ั้นเม่�อใบแห่่งตฺาล่ แม้นั้น  อุสตฺิ ไม่มีอย่่,  (ตฺา  ทาริกําโย) อ.เด็กห่ญิง ท. 

เห่ล่่านั้น  อุุกํฺขิปิิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  ทสนิฺตฺํ ซึ่ึ�งชายแห่่งผ้า  นิิวิตฺฺถุสาฏกํสฺส แห่่งผ้า 

สาฏฺกอันตฺนนุ่งแล่้วิ  ขิปินิฺตฺิ  เอุวิ ย่อมพาดไวิ้  อุํเส บนบ่านั�นเทียวิ ฯ

 แท้จฺรื่ิง นางวิิสาขา เดินมาด้วิยเท้า ในกาล่เป็นที�มา แม้ก็จฺรื่ิง, ถุึงอย่างนั้น นางวิิสาขา

นั้น ย่อมไม่ได้เพ่�อจฺะไปเห่ม่อนอย่างนั้น จฺําเดิมแตฺ่กาล่เป็นที�ปรื่ะดับด้วิยพวิงมาล่ัย

ทอง, เด็กห่ญิงของอิสรื่ชนทั้งห่ล่าย ย่อมไปด้วิยยานพาห่นะมีรื่ถุเป็นตฺ้น, พวิกเด็ก

ห่ญิงนอกนี้ ย่อมขึ้นส่่ยานตฺามปกตฺิ, พวิกเด็กห่ญิงเห่ล่่านั้น ย่อมทํารื่่มห่รื่่อใบตฺาล่ข้าง

บน, แม้เม่�อไม่มีรื่่มห่รื่่อใบตฺาล่นั้น พวิกเด็กห่ญิงเห่ล่่านั้น ก็ยกชายผ้าแห่่งผ้าสาฎกที�

ตฺนนุ่งขึ้น ย่อมพาดไวิ้บนบ่านั�นแห่ล่ะ

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคตฺาๆ กิตฺบท-

กัตฺตฺุวิาจฺก  กิ�ฺฺจฺาปิ อนุคคห่ัตฺถุะ  อาคมนกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน อาคตฺา  ปทสา กรื่ณฺะใน 

อาคตฺา,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิตฺิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  สุวิณฺฺณฺมาล่าย กรื่ณฺะใน ปิล่นฺธนกาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยา-

วิิเสสนะใน คนฺตฺุํ  ตฺถุา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน ล่ภิตฺิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน ล่ภิตฺิ,  อิสฺสรื่ทารื่ิกา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

รื่ถุาทีห่ิ วิิเสสนะของ ยาเนห่ิๆ กรื่ณฺะใน คจฺฺฉนฺตฺิ,  อิตฺรื่า วิิเสสนะของ ทารื่ิกาโยๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อภิิรืุ่ห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปกตฺิยานกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน  

อภิิรืุ่ห่นฺตฺิ,  ตฺา วิิเสสนะของ ทารื่ิกาโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ฉตฺฺตฺํ ก็ดี  ตฺาล่ปณฺฺณฺํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่นฺตฺิ  วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ 

ฉตฺฺตฺํ แล่ะ ตฺาล่ปณฺฺณฺํ  อุปรื่ิ วิิสยาธารื่ะใน กโรื่นฺตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ตฺสฺมึๆ 

วิิเสสนะของ ฉตฺฺเตฺ แล่ะ ตฺาล่ปณฺฺเณฺ  ฉตฺฺเตฺ ก็ดี  ตฺาล่ปณฺฺเณฺ ก็ดี ล่ักขณฺะใน อสตฺิๆ  

ล่ักขณฺกิรื่ิยา  วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ฉตฺฺเตฺ แล่ะ ตฺาล่ปณฺฺเณฺ,  ตฺา วิิเสสนะ

ของ ทารื่ิกาโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน ขิปนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นิวิตฺฺถุสาฏฺกสฺส  
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สามีสัมพันธะใน ทสนฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุกฺขิปิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ขิปนฺตฺิ   

อํเส วิิสยาธารื่ะใน ขิปนฺตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ขิปนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๐. ตฺสฺสา  ปน  ปิตฺา  ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  เปเสสิ ฯ

 ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  ปน  ปิตฺา  ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  เปเสสิ ฯ

 ปินิ ก็  ปิิตฺา อ.บิดา   ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  เปิเสสิ ส่งไปแล่้วิ  รถุ- 

สตฺานิิ ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งรื่ถุ ท.  ปิญฺจฺ ห่้า ฯ

 ก็ บิดาของนางวิิสาขานั้น ส่งรื่ถุ ๕๐๐ คันไป

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา 

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ รื่ถุสตฺานิๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๑. สา  สปรื่ิวิารื่า  รื่ถุํ  อารืุ่ยฺห่  คตฺา ฯ

 สา  (วิิสาขา)  สปรื่ิวิารื่า  รื่ถุํ  อารืุ่ยฺห่  คตฺา ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  สปิริวิารา ผ่้เป็นไปกับด้วิยบรื่ิวิารื่  อุารุยฺห ขึ้นแล่้วิ  

รถุํ ส่่รื่ถุ  คตฺา ไปแล่้วิ ฯ

 นางวิิสาขานั้น พรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ ขึ้นรื่ถุ แล่้วิก็ไป

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สปรื่ิวิารื่า วิิเสสนะ

ของ วิิสาขา  รื่ถุํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๘๒. พฺรื่าหฺ่มณฺาปิ  เอกโตฺวิ  อคมํสุ ฯ

 พฺฺราหฺมณาปิิ แม้ อ.พรื่าห่มณฺ์ ท.  อุคมํสุ ได้ไปแล่้วิ  เอุกํโตฺวิ โดยควิามเป็น 

อันเดียวิกันเทียวิ ฯ

 แม้พวิกพรื่าห่มณฺ์ ได้ไปโดยควิามเป็นเป็นอันเดียวิกันเทียวิ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 591

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอกโตฺๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อคมํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๓. อถุ  เน  เสฏฺฺฅี  ปุจฺฺฉิ  “กุโตฺ  อาคตฺตฺฺถุาตฺิ ฯ

 อถุ  เน  (พฺรื่าหฺ่มเณฺ)  เสฏฺฺฅี  ปุจฺฺฉิ  “(ตฺุมฺเห่)  กุโตฺ  (ฅานโตฺ)  อาคตฺา  อตฺฺถุ”  อิตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  เนิ  (พฺฺราหฺมเณ) กะพรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่า

นั้น  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  กํุโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�ไห่น  

อุตฺฺถุ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เศรื่ษฐี ถุามพวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้นวิ่า “พวิกท่าน มาจฺากที�ไห่น ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เน วิิเสสนะของ  

พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ อกถุิตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

กุโตฺ วิิเสสนะของ ฅานโตฺๆ อปาทานใน อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะ 

ใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๔. “สาวิตฺฺถุิโตฺ  มห่าเสฏฺฺฅีตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “(มยํ)  สาวิตฺฺถุิโตฺ  (อาคตฺา  อมฺห่)  มห่าเสฏฺฺฅี”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “มหาเสฏฺฅิ 

ข้าแตฺ่มห่าเศรื่ษฐี  (มยํ) อ.กรื่ะผม ท.  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  สาวิตฺฺถุิโตฺ จฺากเม่อง 

สาวิัตฺถุี  (อุมฺห) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ท่านมห่าเศรื่ษฐี พวิกกรื่ะผม มาจฺากเม่องสาวิัตฺถุี”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่าเสฏฺฺฅิ 

อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาวิตฺฺถุิโตฺ อปาทานใน  

อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๘๕. “เสฏฺฺฅี  กตฺโรื่  นามาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “เสฏฺฺฅี  กตฺโรื่  นาม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  กํตฺโร  นิาม ช่�อวิ่าอะไรื่”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ถุามวิ่า “เศรื่ษฐี ช่�อวิ่าอะไรื่ ?”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เสฏฺฺฅี ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้ากับ กตฺโรื่ๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅี”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๖. “มิคารื่เสฏฺฺฅี  นามาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “มิคารื่เสฏฺฺฅี  นาม  (เสฏฺฺฅี)”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(เสฏฺฅี) 

อ.เศรื่ษฐี  มิคารเสฏฺฅี  นิาม ช่่�อวิ่ามิคารื่เศรื่ษฐี”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ช่�อมิคารื่เศรื่ษฐี”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ มิคารื่เสฏฺฺฅีๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๗. “ปุตฺฺโตฺ  โก  นามาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “ปุตฺฺโตฺ  โก  นาม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ปิุตฺฺโตฺ อ.บุตฺรื่  โกํ  นิาม ช่�อวิ่าอะไรื่”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ถุามวิ่า “บุตฺรื่ ช่�อวิ่าอะไรื่ ?”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ปุตฺฺโตฺ ล่ิงคัตฺถุะ  นามศัพท์ สัญญา-
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โชตฺกะเข้ากับ โกๆ วิิเสสนะของ ปุตฺฺโตฺ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๘. “ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นามาตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่  นาม  (ปุตฺฺโตฺ)”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ปิุตฺฺโตฺ) 

อ.บุตฺรื่  ปิุณฺณวิฑฺฒนิกํุมาโร  นิาม ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฑฒนกุมารื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “บุตฺรื่ ช่�อวิ่าปุณฺณฺวิัฒนกุมารื่”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปุณฺฺณฺวิฑฺฒนกุมาโรื่ๆ วิิเสสนะของ ปุตฺฺโตฺๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๘๙. “ธนํ  กิตฺฺตฺกนฺตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “ธนํ  กิตฺฺตฺกํ”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ธนิํ อ.ทรื่ัพย์  กํิตฺฺตฺกํํ มีปรื่ะมาณฺเท่าไรื่”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ถุามวิ่า “มีทรื่ัพย์ปรื่ะมาณฺเท่าไรื่ ?”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ ธนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๐. “จฺตฺฺตฺาฬีส  โกฏฺิโย  มห่าเสฏฺฺฅีตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “จฺตฺฺตฺาฬีส  โกฏฺิโย  มห่าเสฏฺฺฅี”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “มหาเสฏฺฅิ 

ข้าแตฺ่มห่าเศรื่ษฐี  โกํฏิโย อ.โกฏฺิ ท.  จฺตฺฺตฺาฬีส สี�สิบ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ท่านมห่าเศรื่ษฐี ๔๐ โกฏฺิ”
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 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มห่าเสฏฺฺฅิ 

อาล่ปนะ  จฺตฺฺตฺาฬีส วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๑. “ธนํ  ตฺาวิ,  อมฺห่ากํ  ธนํ  อุปาทาย  กากณฺิกมตฺฺตฺํ,  ทารื่ิกาย  ปน  อารื่กฺขมตฺฺตฺาย   

ล่ทฺธกาล่โตฺ  ปฏฺฺฅาย  กึ  อ�ฺฺเ�ฺน  การื่เณฺนาตฺิ  อธิวิาเสสิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “ธนํ  ตฺาวิ  (โห่ตฺุ),  (ตฺํ  ธนํ)  อมฺห่ากํ  ธนํ  อุปาทาย  กากณฺิกมตฺฺตฺํ  (ธนํ  โห่ตฺิ),  ทารื่ิกาย  

ปน  อารื่กฺขมตฺฺตฺาย  (กิรื่ิยาย)  ล่ทฺธกาล่โตฺ  ปฏฺฺฅาย  กึ  (ปโยชนํ)  อ�ฺฺเ�ฺน  การื่เณฺนาตฺิ  (จฺินฺตฺเนน  

วิจฺนํ)  อธิวิาเสสิ ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (วิจฺนิํ) ยังคํา  อุธิวิาเสสิ ให่้อย่่ทับแล่้วิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ 

วิ่า  “ธนิํ อ.ทรื่ัพย์  (โหตฺุ) จฺงยกไวิ้  ตฺาวิ ก่อน,  (ตฺํ  ธนิํ) อ.ทรื่ัพย์นั้น  (ธนิํ) เป็นทรื่ัพย์  

กํากํณิกํมตฺฺตฺํ สักวิ่ามีกากณฺิก  อุุปิาทาย เพรื่าะเข้าไปเทียบเคียง  ธนิํ ซึ่ึ�งทรื่ัพย์   

อุมฺหากํํ ของเรื่า ท.  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ปินิ แตฺ่วิ่า  กํึ  (ปิโยชนิํ) อ.ปรื่ะโยชน์อะไรื่  

อุญฺเฃนิ  กํารเณนิ ด้วิยเห่ตฺุอ่�น  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ทาริกําย  อุารกํฺขมตฺฺตฺาย   

(กํิริยาย)  ลทฺธกําลโตฺ แตฺ่กาล่ แห่่งกิรื่ิยา สักวิ่าการื่อารื่ักขา เป็นกิรื่ิยา อันเด็กห่ญิง  

ได้แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี รื่ับคํา ด้วิยคิดวิ่า “ทรื่ัพย์ จฺงยกไวิ้ก่อน, ทรื่ัพย์นั้น ปรื่ะมาณฺกากณฺิก เพรื่าะ

เทียบเคียงกับทรื่ัพย์ของพวิกเรื่า, แตฺ่วิ่า ปรื่ะโยชน์อะไรื่ด้วิยเห่ตฺุอ่�น ตฺั้งแตฺ่กาล่แห่่ง

กิรื่ิยาสักวิ่าการื่อารื่ักขา ที�เด็กห่ญิงได้แล่้วิ”

 เสฏฺฺฅี เห่ตฺุกัตฺตฺาใน อธิวิาเสสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุาวิจฺก  “ธนํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺุ,  ตฺํ วิิเสสนะของ ธนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อุปาทายๆ เห่ตฺุใน โห่ตฺิ  กากณฺิกมตฺฺตฺํ วิิเสสนะของ ธนํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ปนศัพท์ 

วิิเสสโชตฺกะ  กึ วิิเสสนะของ ปโยชนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  ทารื่ิกาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธ-   

อารื่กฺขมตฺฺตฺาย วิิเสสนะของ กิรื่ิยายๆ สามีสัมพันธะใน ล่ทฺธกาล่โตฺๆ อปาทานใน 

ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปโยชนํ  อ�ฺฺเฃน วิิเสสนะของ การื่เณฺนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะ 

ใน ปโยชนํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อธิวิาเสสิ  วิจฺนํ การื่ิตฺกัมมะใน  

อธิวิาเสสิ ฯ
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๙๒. โส  เตฺสํ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  เอกาห่ํ  ทฺวิีห่ํ  วิสาเปตฺฺวิา  อุยฺโยเชสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  เตฺสํ  (พฺรื่าหฺ่มณฺานํ)  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มเณฺ)  เอกาห่ํ  ทฺวิีห่ํ  วิสาเปตฺฺวิา   

อุยฺโยเชสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  สกํฺกํารํ ซึ่ึ�งสักการื่ะ  เตฺสํ  (พฺฺราหฺมณานิํ) 

แก่พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (เตฺ  พฺฺราหฺมเณ) ยังพรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  วิสาเปิตฺฺวิา ให่้

อย่่แล่้วิ  เอุกําหํ สิ้นวิันห่นึ�ง  ทฺวิีหํ สิ้นวิันสอง  อุุยฺโยเชสิ ส่งไปแล่้วิ ฯ

 เศรื่ษฐีนั้น ทําสักการื่ะแก่พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ให่้พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้นอย่่ ๑ วิัน ๒ 

วิัน แล่้วิจฺึงส่งกล่ับ

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสํ วิิเสสนะ

ของ พฺรื่าหฺ่มณฺานํๆ สัมปทานใน กตฺฺวิา  สกฺการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน วิสาเปตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มเณฺๆ การื่ิตฺกัมมะใน วิสาเปตฺฺวิา  เอกาห่ํ ก็ดี   

ทฺวิีห่ํ ก็ดี อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุยฺโยเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๓. เตฺ  สาวิตฺฺถุึ  คนฺตฺฺวิา  “ล่ทฺธา  โน  ทารื่ิกาตฺิ  อาโรื่จฺยึสุ ฯ  

 เตฺ  (พฺรื่าหฺ่มณฺา)  สาวิตฺฺถุึ  คนฺตฺฺวิา  “ล่ทฺธา  โน  ทารื่ิกาตฺิ  อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 เตฺ  (พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ ส่่เม่องสาวิัตฺถุี  

อุาโรจฺยึสุ บอกแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ทาริกํา อ.เด็กห่ญิง  โนิ อันข้าพเจฺ้า ท.  ลทฺธา ได้แล่้วิ”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น ไปเม่องสาวิัตฺถุี บอกวิ่า “เด็กห่ญิง พวิกข้าพเจฺ้าได้แล่้วิ”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่จฺยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาวิตฺฺถุึ 

สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่จฺยึสุ  “ทารื่ิกา วิุตฺตฺกัมมะใน 

ล่ทฺธาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  โน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่จฺยึสุ 

ฯ

 ................................................................................................................................
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๙๔. “กสฺส  ธีตฺาตฺิ ฯ  

 (เสฏฺฺฅี)  “กสฺส  ธีตฺา”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (ปิุจฺฺฉิ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา อ.ธิดา  กํสฺส ของใครื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ถุามวิ่า “ธิดาของใครื่”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “กสฺส สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๕. “ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโนตฺิ ฯ  

 (เตฺ  พฺรื่าหฺ่มณฺา)  “ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  (ธีตฺา)”  อิตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  พฺฺราหฺมณา) อ.พรื่าห่มณฺ์ ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ธีตฺา) อ.ธิดา  

ธนิญฺชยเสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   พวิกพรื่าห่มณฺ์เห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ธิดาของธนัญชัยเศรื่ษฐี”

 เตฺ วิิเสสนะของ พฺรื่าหฺ่มณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ธน�ฺฺชย-

เสฏฺฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๖. โส  “มห่ากุล่สฺส  เม  ทารื่ิกา  ล่ทฺธา,  ขิปฺปเมวิ  นํ  อาเนตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  ตฺตฺฺถุ  คมนตฺฺถุํ  

รื่�ฺฺโ�ฺ  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  “มห่ากุล่สฺส  เม  ทารื่ิกา  ล่ทฺธา,  (มยา)  ขิปฺปํ  เอวิ  นํ  (ทารื่ิกํ)  อาเนตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ   

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺตฺฺถุ  (นคเรื่)  คมนตฺฺถุํ  รื่�ฺฺโ�ฺ  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ทาริกํา อ.เด็กห่ญิง   

มหากํุลสฺส ของตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่  เม อันเรื่า  ลทฺธา ได้แล่้วิ,  (มยา)  ขิปิฺปิํ  เอุวิ  นิํ   

(ทาริกํํ)  อุาเนิตฺํุ   อ.อัน- อันเรื่า -นํามา ซึ่ึ�งเด็กห่ญิงนั้น พล่ันนั�นเทียวิ  วิฏฺฏตฺิ ย่อม

ควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาโรเจฺสิ กรื่าบท่ล่แล่้วิ  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา  คมนิตฺฺถุํ เพ่�อการื่ไป  

ตฺตฺฺถุ  (นิคเร) ในพรื่ะนครื่นั้น ฯ
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  เศรื่ษฐีนั้น คิดวิ่า “เด็กห่ญิงของตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่ เรื่าได้แล่้วิ, การื่ที�เรื่านําเด็กห่ญิงนั้นมา

พล่ันนั�นแห่ล่ะ ย่อมควิรื่” จฺึงกรื่าบท่ล่แด่พรื่ะรื่าชา เพ่�อการื่ไปในพรื่ะนครื่นั้น

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ทารื่ิกา  

วิุตฺตฺกัมมะใน ล่ทฺธาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  มห่ากุล่สฺส สามีสัมพันธะใน ทารื่ิกา  เม  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธา,  อาเนตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา 

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อาเนตฺุํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาเนตฺุํ  

นํ วิิเสสนะของ ทารื่ิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาเนตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสิ  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน คมนตฺฺถุํๆ 

สัมปทานใน อาโรื่เจฺสิ  รื่�ฺฺโฃ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๗. รื่าชา  “มห่ากุล่ํ  เอตฺํ  มยา  พิมฺพิสารื่สฺส  สนฺตฺิกา  อาเนตฺฺวิา  สาเกเตฺ  นิเวิสิตฺํ,  ตฺสฺส  

สมฺมานํ  กาตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ,  “อห่ํปิ  คมิสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 รื่าชา  “มห่ากุล่ํ  เอตฺํ  มยา  พิมฺพิสารื่สฺส  สนฺตฺิกา  อาเนตฺฺวิา  สาเกเตฺ  นิเวิสิตฺํ,  (มยา)  ตฺสฺส   

(กุล่สฺส)  สมฺมานํ  กาตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  “อห่ํปิ  คมิสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เอุตฺํ  มหากํุลํ อ.ตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่

นั�น  มยา อันเรื่า  อุาเนิตฺฺวิา นํามาแล่้วิ  สนิฺตฺิกํา จฺากสํานัก  พฺิมฺพฺิสารสฺส ของพรื่ะ

รื่าชาพรื่ะนามวิ่าพิมพิสารื่  นิิเวิสิตฺํ ให่้พักอย่่แล่้วิ  สาเกํเตฺ ในเม่องสาเกตฺ,  (มยา)  

ตฺสฺส  (กํุลสฺส)  สมฺมานิํ  กําตฺุํ อ.อัน- อันเรื่า -กรื่ะทํา ซึ่ึ�งควิามยกย่อง แก่ตฺรื่ะก่ล่นั�น  

วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุหํปิิ แม้ อ.เรื่า  คมิสฺสามิ จฺัก

ไป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งดํารื่ิวิ่า “ตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่นั�น อันเรื่านํามาจฺากสํานักของพรื่ะเจฺ้าพิมพิสารื่  

ให่้พักอย่่ในเม่องสาเกตฺ, การื่ที�เรื่าทําควิามยกย่องแก่ตฺรื่ะก่ล่นั้น ย่อมควิรื่” ดังนี้แล่้วิ  

จฺึงตฺรื่ัสวิ่า “แม้เรื่า ก็จฺักไป”

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เอตฺํ วิิเสสนะของ มห่ากุล่ํๆ วิุตฺตฺ-

กัมมะใน นิเวิสิตฺํๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิเวิสิตฺํ  พิมฺพิสารื่สฺส 

สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกาๆ อปาทานใน อาเนตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิเวิสิตฺํ  สาเกเตฺ 
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วิิสยาธารื่ะใน นิเวิสิตฺํ,  กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ  ตฺสฺส วิิเสสนะของ กุล่สฺสๆ สัมปทานใน กาตฺุํ  สมฺมานํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน กาตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๘. โส  “สาธุ  เทวิาตฺิ  วิตฺฺวิา  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  สาสนํ  เปเสสิ  “มยิ  อาคจฺฺฉนฺเตฺ,  รื่าชาปิ  

อาคมิสฺสตฺิ,   มห่นฺตฺํ  รื่าชพล่ํ,  เอตฺฺตฺกสฺส  ชนสฺส  กาตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  กาตฺํุ  สกฺขิสฺสสิ   

น  สกฺขิสฺสสีตฺิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  “สาธุ  เทวิ”  อิตฺิ  วิตฺฺวิา  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  สาสนํ  เปเสสิ  “มยิ  อาคจฺฺฉนฺเตฺ,  รื่าชาปิ  

อาคมิสฺสตฺิ,   มห่นฺตฺํ  รื่าชพล่ํ,  (ตฺฺวิํ)  เอตฺฺตฺกสฺส  ชนสฺส  (ตฺยา)  กาตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  (กิจฺฺจฺํ)  กาตฺํุ  

สกฺขิสฺสสิ  (อุทาหุ่)  น  สกฺขิสฺสสีตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  วิตฺฺวิา กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เทวิ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้สมมุตฺิ

เทพ  สาธุ อ.ดีล่ะ”  อุิตฺิ ดังนี้  เปิเสสิ ส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  ธนิญฺชยเสฏฺฅิโนิ 

แก่เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “มยิ ครื่ั้นเม่�อข้าพเจฺ้า  

อุาคจฺฺฉนิฺเตฺ มาอย่่,  ราชาปิิ แม้ อ.พรื่ะรื่าชา  อุาคมิสฺสตฺิ จฺักเสด็จฺมา,  ราชพฺลํ 

อ.กําล่ังพล่ของพรื่ะรื่าชา  มหนิฺตฺํ ห่ม่่ให่ญ่,  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  สกํฺขิสฺสสิ จฺักอาจฺ  กําตฺุํ เพ่�อ

อันกรื่ะทํา  (กํิจฺฺจฺํ) ซึ่ึ�งกิจฺ  (ตฺยา)  กําตฺพฺฺพฺยุตฺฺตฺกํํ อันควิรื่แล่้วิแก่ควิามเป็นกิจฺ อันท่าน 

พึงกรื่ะทํา  ชนิสฺส แก่ชน  เอุตฺฺตฺกํสฺส ผ่้มีปรื่ะมาณฺเท่านี้ห่รื่่อ  (อุุทาหุ) ห่รื่่อวิ่า  นิ  

สกํฺขิสฺสสิ จฺักไม่อาจฺ”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 เศรื่ษฐีนั้น กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้สมมุตฺิเทพ พรื่ะเจฺ้าข้า” แล่้วิส่งข่าวิสารื่ไปแก่

ธนัญชัยเศรื่ษฐี มีอันให่้รื่่้วิ่า “เม่�อข้าพเจฺ้า มาอย่่, แม้พรื่ะรื่าชา จฺักเสด็จฺมา, กําล่ังพล่

ของพรื่ะรื่าชา ห่ม่่ให่ญ่, ท่านจฺักอาจฺเพ่�อจฺะทํากิจฺที�ควิรื่ทําแก่ชนมีปรื่ะมาณฺเท่านี้ได้ห่รื่่อ 

ห่รื่่อจฺักไม่อาจฺ” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เทวิ อาล่ปนะ  

สาธุ สัมปฏฺิจฺฉนัตฺถุล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ  

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน สัมปทานใน เปเสสิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ  “มยิ ล่ักขณฺะใน 
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อาคจฺฺฉนฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ รื่าชาๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

อาคมิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  มห่นฺตฺํ วิิเสสนะของ รื่าชพล่ํๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  ตฺฺวิํ สุทธ-

กัตฺตฺาใน สกฺขิสฺสิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺกสฺส วิิเสสนะของ ชนสฺสๆ 

สัมปทานใน กาตฺพฺพ-  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺพฺพ-  กาตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ  

กิจฺฺจฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺขิสฺสสิ  อุทาหุ่ ปุจฺฉนัตฺถุะ  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน สกฺขิสฺสสิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๙๙. อิตฺโรื่ปิ  “สเจฺปิ  ทส  รื่าชาโน  อาคจฺฺฉนฺตฺิ,  อาคจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ  ปฏฺิสาสนํ  เปเสสิ ฯ

 อิตฺโรื่ปิ  (เสฏฺฺฅี)  “สเจฺปิ  ทส  รื่าชาโน  อาคจฺฺฉนฺตฺิ,  (เตฺ  รื่าชาโน)  อาคจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)   

ปฏฺิสาสนํ  เปเสสิ ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  อุิตฺโรปิิ แม้นอกนี้  เปิเสสิ ส่งไปแล่้วิ  ปิฏิสาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่ตฺอบ  

(ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “สเจฺปิิ แม้ถุ้าวิ่า  ราชาโนิ อ.พรื่ะรื่าชา ท.  ทส สิบ

พรื่ะองค์  อุาคจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมเสด็จฺมา,  (เตฺ  ราชาโนิ) อ.พรื่ะรื่าชา ท. เห่ล่านั้น   

อุาคจฺฺฉนิฺตฺุ ขอจฺงเสด็จฺมาเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 เศรื่ษฐีแม้นอกนี้ ส่งข่าวิสารื่ตฺอบกล่ับไป มีอันให่้รื่่้วิ่า “ถุ้าแม้นวิ่า พรื่ะรื่าชา ๑๐ พรื่ะองค์ 

จฺะเสด็จฺมา, ขอพรื่ะรื่าชาเห่ล่่านั้น จฺงเสด็จฺมาเถุิด” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิตฺโรื่ๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ สเจฺๆ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ทส วิิเสสนะของ  

รื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคจฺฺฉนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  เตฺ วิิเสสนะของ  

รื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคจฺฺฉนฺตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน  

ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ  ปฏฺิสาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๐. มิคารื่เสฏฺฺฅี  ตฺาวิมห่นฺเตฺ  นคเรื่  เคห่โคปกมตฺฺตฺํ  ฅเปตฺฺวิา  เสสชนํ  อาทาย  คนฺตฺฺวิา  

อฑฺฒโยชนมคฺเค  ฅตฺฺวิา  “อาคตฺมฺห่าตฺิ  สาสนํ  ปห่ิณฺิ ฯ

 มิคารื่เสฏฺฺฅี  ตฺาวิมห่นฺเตฺ  นคเรื่  เคห่โคปกมตฺฺตฺํ  (ชนํ)  ฅเปตฺฺวิา  เสสชนํ  อาทาย  คนฺตฺฺวิา   

อฑฺฒโยชนมคฺเค  ฅตฺฺวิา  “(มยํ)  อาคตฺา  อมฺห่”  อิตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)  สาสนํ  ปห่ิณฺิ ฯ
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 มิคารเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ  ฅเปิตฺฺวิา ตฺั้งไวิ้แล่้วิ  (ชนิํ) ซึ่ึ�งชน  เคหโปิตฺกํมตฺฺตฺํ 

สักวิ่าผ่้คุ้มครื่องซึ่ึ�งเรื่่อน  นิคเร ในเม่อง  ตฺาวิมหนิฺเตฺ อันให่ญ่เพียงนั้น  อุาทาย  

พาเอาแล่้วิ  เสสชนิํ ซึ่ึ�งชนที�เห่ล่่อ  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่แล่้วิ  อุฑฺฒโยชนิ-

มคฺเค ในห่นทางกึ�งแห่่งโยชน์  ปิหิณิ ส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มี

อันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “(มยํ) อ.เรื่า ท.  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  อุมฺห ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ -

เป็นเห่ตฺุ ฯ

 มิคารื่เศรื่ษฐี ตฺั้งชนสักวิ่าผ่้คุ้มครื่องเรื่่อนไวิ้ในเม่องอันให่ญ่ขนาดนั้น พาเอาชนที�เห่ล่่อ

ไป ดํารื่งอย่่ในห่นทางครื่ึ�งโยชน์ ส่งข่าวิสารื่มีอันให่้รื่่้วิ่า “พวิกเรื่า มากันแล่้วิ” ดังนี้เป็น

เห่ตฺุ ฯ

 มิคารื่เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิมห่นฺเตฺ วิิเสสนะของ 

นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวิา  เคห่โคปกมตฺฺตฺํ วิิเสสนะของ ชนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ฅเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาทาย  เสสชนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  อฑฺฒโยชนมคฺเค วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณฺิ  “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาคตฺา วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน อมฺห่”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปห่ิณฺิ  สาสนํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๑. ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  พหุ่ปณฺฺณฺาการื่ํ  เปเสตฺฺวิา  ธีตฺรื่า  สทฺธึ  มนฺเตฺสิ  “อมฺม  สสุโรื่  กิรื่  เตฺ  

โกสล่รื่�ฺฺ�ฺา  สทฺธึ  อาคโตฺ,  ตฺสฺส  กตฺรื่ํ  เคห่ํ  ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ,  รื่�ฺฺโ�ฺ  กตฺรื่ํ,   

อุปรื่าชาทีนํ  กตฺรื่านีตฺิ ฯ

 ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  พหุ่ปณฺฺณฺาการื่ํ  เปเสตฺฺวิา  ธีตฺรื่า  สทฺธึ  มนฺเตฺสิ  “อมฺม  สสุโรื่  กิรื่  เตฺ  โกสล่รื่�ฺฺ�ฺา  

สทฺธึ  อาคโตฺ,  (อมฺเห่ห่ิ)  ตฺสฺส  (สสุรื่สฺส)  กตฺรื่ํ  เคห่ํ  ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ,  (อมฺเห่ห่ิ)  รื่�ฺฺโ�ฺ  กตฺรื่ํ  (เคห่ํ  

ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ),  (อมฺเห่ห่ิ)  อุปรื่าชาทีนํ  (อิสฺสรื่ชนานํ)  กตฺรื่านิ  (เคห่านิ  ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพานิ)”  อิตฺิ ฯ

 ธนิญฺชยเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  เปิเสตฺฺวิา ส่งไปแล่้วิ  พฺหุปิณฺณากํารํ ซึ่ึ�ง

เครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่มาก  มนิฺเตฺสิ ปรื่ึกษาแล่้วิ  สทฺธึ กับ  ธีตฺรา ด้วิยธิดา  อุิตฺิ วิ่า  

“อุมฺม ด่ก่อนแม่  กํิร ได้ยินวิ่า  สสุโร อ.พ่อผัวิ  เตฺ ของเธอ  อุาคโตฺ มาแล่้วิ  สทฺธึ กับ  
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โกํสลรญฺฃา ด้วิยพรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแควิ้นโกศล่,  เคหํ อ.เรื่่อน  กํตฺรํ ห่ล่ังไห่น  

(อุมฺเหหิ) อันเรื่า ท.  ปิฏิชคฺคิตฺพฺฺพฺํ พึงจฺัด  ตฺสฺส  (สสุรสฺส) เพ่�อพ่อผัวินั้น,  (เคหํ) 

อ.เรื่่อน  กํตฺรํ ห่ล่ังไห่น  (อุมฺเหหิ) อันเรื่า ท.  (ปิฏิชคฺคิตฺพฺฺพฺํ) พึงจฺัด  รญฺโฃ  

เพ่�อพรื่ะรื่าชา,  (เคหานิิ) อ.เรื่่อน ท.  กํตฺรานิิ เห่ล่่าไห่น  (อุมฺเหหิ) อันเรื่า ท.   

(ปิฏิชคฺคิตฺพฺฺพฺานิิ) พึงจฺัด  (อุิสฺสรชนิานิํ) เพ่�ออิสรื่ชน ท.  อุุปิราชาทีนิํ มีอุปรื่าช

เป็นตฺ้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ธนัญชัยเศรื่ษฐี ส่งบรื่รื่ณฺาการื่จฺํานวินมากไป ปรื่ึกษากับธิดาวิ่า “แม่ ทรื่าบข่าวิวิ่า พ่อ

ผัวิของเธอ มาพรื่้อมกับพรื่ะเจฺ้าโกศล่, เรื่่อนห่ล่ังไห่น พวิกเรื่าพึงปฏฺิบัตฺิเพ่�อพ่อผัวินั้น, 

เรื่่อนห่ล่ังไห่น พวิกเรื่าพึงปฏฺิบัตฺิเพ่�อพรื่ะรื่าชา, เรื่่อนเห่ล่่าไห่น พวิกเรื่าพึงปฏฺิบัตฺิ 

เพ่�ออิสรื่ชนมีอุปรื่าชเป็นตฺ้น”

 ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน มนฺเตฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พหุ่ปณฺฺณฺาการื่ํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน เปเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มนฺเตฺสิ  ธีตฺรื่า สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ  

กิรื่ิยาสมวิายะใน มนฺเตฺสิ  “อมฺม อาล่ปนะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน 

อาคโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  โกสล่รื่�ฺฺฃา สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน อาคโตฺ,  กตฺรื่ํ วิิเสสนะของ เคห่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํๆ 

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ  ตฺสฺส วิิเสสนะของ สสุรื่สฺสๆ 

สัมปทานใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ,  กตฺรื่ํ วิิเสสนะของ เคห่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํๆ  

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ  รื่�ฺฺโฃ สัมปทานใน  

ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพํ,  กตฺรื่านิ วิิเสสนะของ เคห่านิๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพานิๆ  

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพานิ  อุปรื่าชาทีนํ วิิเสสนะของ 

อิสฺสรื่ชนานํๆ สัมปทานใน ปฏฺิชคฺคิตฺพฺพานิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน มนฺเตฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๒. ปณฺฺฑิตฺา  เสฏฺฺฅิธีตฺา  วิชิรื่คฺคตฺิขิณฺ�ฺฺ�ฺาณฺา  กปฺปสตฺสห่สฺสํ  ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนา  อภิินีห่ารื่-

สมฺปนฺนา  “สสุรื่สฺส  เม  อสุกํ  เคห่ํ  ปฏฺิชคฺคถุ,  รื่�ฺฺโ�ฺ  อสุกํ,  อุปรื่าชาทีนํ  อสุกานีตฺิ  

สํวิิทห่ิตฺฺวิา  ทาสกมฺมกเรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “เอตฺฺตฺกา  รื่�ฺฺโ�ฺ  กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ  กโรื่ถุ,   

เอตฺฺตฺกา  อุปรื่าชาทีนํ,  ห่ตฺฺถุิอสฺสาทโยปิ  ตฺุมฺเห่เยวิ  ปฏฺิชคฺคถุ;  อสฺสพนฺธาทโยปิ   

อาคนฺตฺฺวิา  มงฺคล่จฺฺฉณฺํ  อนุภิวิิสฺสนฺตฺีตฺิ  สํวิิทห่ิ ฯ
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 ปณฺฺฑิตฺา  เสฏฺฺฅิธีตฺา  วิชิรื่คฺคตฺิขิณฺ�ฺฺ�ฺาณฺา  กปฺปสตฺสห่สฺสํ  ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนา  อภิินีห่ารื่สมฺปนฺนา  

“(ตฺุมฺเห่)  สสุรื่สฺส  เม  อสุกํ  เคห่ํ  ปฏฺิชคฺคถุ,  (ตฺุมฺเห่)  รื่�ฺฺโ�ฺ  อสุกํ  (เคห่ํ  ปฏฺิชคฺคถุ),  (ตฺุมฺเห่)  

อุปรื่าชาทีนํ  (อิสฺสรื่ชนานํ)  อสุกานิ  (เคห่านิ  ปฏฺิชคฺคถุ)”  อิตฺิ  สํวิิทห่ิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  ทาสกมฺมกเรื่  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “เอตฺฺตฺกา  (ตฺุมฺเห่)  รื่�ฺฺโ�ฺ  (ปุคฺคเล่น)  กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ  กโรื่ถุ,  เอตฺฺตฺกา  (ตฺุมฺเห่)  

อุปรื่าชาทีนํ  (อิสฺสรื่ชนานํ  ปุคฺคเล่น  กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ  กโรื่ถุ),  ห่ตฺฺถุิอสฺสาทโยปิ  (วิาห่นสตฺฺเตฺ)   

ตฺุมฺเห่  เอวิ  ปฏฺิชคฺคถุ;  อสฺสพนฺธาทโยปิ  (ชนา)  อาคนฺตฺฺวิา  มงฺคล่จฺฺฉณฺํ  อนุภิวิิสฺสนฺตฺีตฺิ   

สํวิิทห่ิ ฯ

 เสฏฺฅิธีตฺา อ.ธิดาของเศรื่ษฐี  ปิณฺฑิตฺา ผ่้เป็นบัณฺฑิตฺ  วิชิรคฺคตฺิขิณญฺฃาณา ผ่้มี

ปัญญาอันคมเพียงดังปล่ายแห่่งเพชรื่  ปิตฺฺถุิตฺปิฺปิตฺฺถุนิา ผ่้มีควิามปรื่ารื่ถุนาอัน

ปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ  กํปิฺปิสตฺสหสฺส ํ สิ้นแสนแห่่งกัป  อุภินิีหารสมฺปินิฺนิา ผ่้ถุึงพรื่้อมแล่้วิ

ด้วิยอภิินิห่ารื่  สํวิิทหิตฺฺวิา จฺัดแจฺงแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปิฏิชคฺคถุ จฺงจฺัด 

เคหํ ซึ่ึ�งเรื่่อน  อุสุกํํ ห่ล่ังโน้น  สสุรสฺส เพ่�อพ่อผัวิ  เม ของเรื่า,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

(ปิฏิชคฺคถุ) จฺงจฺัด  (เคหํ) ซึ่ึ�งเรื่่อน  อุสุกํํ ห่ล่ังโน้น  รญฺโฃ เพ่�อพรื่ะรื่าชา,  (ตฺุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  (ปิฏิชคฺคถุ) จฺงจฺัด  (เคหานิิ) ซึ่ึ�งเรื่่อน ท.  อุสุกํานิิ ห่ล่ังโน้น  (อุิสฺสร- 

ชนิานิํ) เพ่�ออิสรื่ชน ท.  อุุปิราชาทีนิํ มีอุปรื่าชเป็นตฺ้น  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่   

ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้เรื่ียกแล่้วิ  ทาสกํมฺมกํเร ซึ่ึ�งทาสแล่ะกรื่รื่มกรื่ ท.  สํวิิทหิ จฺัดแจฺง

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เอุตฺฺตฺกํา มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  กํโรถุ จฺงกรื่ะทํา   

(ปิุคฺคเลนิ)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺกํิจฺฺจฺํ ซึ่ึ�งกิจฺ อันบุคคล่ พึงกรื่ะทํา  รญฺโฃ แก่พรื่ะรื่าชา,  (ตฺุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  เอุตฺฺตฺกํา มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  กํโรถุ จฺงกรื่ะทํา  (ปิุคฺคเลนิ)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺกํิจฺฺจฺํ  

ซึ่ึ�งกิจฺ อันบุคคล่ พึงกรื่ะทํา  (อุิสฺสรชนิานิํ) แก่อิสรื่ชน ท.  อุุปิราชาทีนิํ มีอุปรื่าช

เป็นตฺ้น,  ตฺุมฺเห  เอุวิ อ.ท่าน ท. นั�นเทียวิ  ปิฏิชคฺคถุ จฺงจฺัด  (วิาหนิสตฺฺเตฺ) ซึ่ึ�งสัตฺวิ์

พาห่นะ ท.  หตฺฺถุิอุสฺสาทโยปิิ แม้มีช้างแล่ะม้าเป็นตฺ้น;  (ชนิา) อ.ชน ท.  อุสฺส- 

พฺนิฺธาทโยปิิ แม้มีชนผ่้ผ่กซึ่ึ�งม้าเป็นตฺ้น  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  อุนิุภวิิสฺสนิฺตฺิ จฺักเสวิย  

มงฺคลจฺฺฉณํ ซึ่ึ�งมห่รื่สพอันเป็นมงคล่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ  

   ธิดาของเศรื่ษฐี ผ่้เป็นบัณฺฑิตฺ มีปัญญาคมดุจฺปล่ายเพชรื่ มีควิามปรื่ารื่ถุนาที�ปรื่ารื่ถุนา

แล่้วิ สิ้นแสนกัป ถุึงพรื่้อมด้วิยอภิินิห่ารื่ จฺัดแจฺงวิ่า “พวิกท่าน จฺงจฺัดเรื่่อนห่ล่ังโน้น เพ่�อ

พ่อผัวิของเรื่า, พวิกท่านจฺงจฺัดเรื่่อนห่ล่ังโน้น เพ่�อพรื่ะรื่าชา, พวิกท่านจฺงจฺัดเรื่่อนเห่ล่่า
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โน้น เพ่�ออิสรื่ชนทั้งห่ล่ายมีอุปรื่าชเป็นตฺ้น ใช้คนให่้เรื่ียกทาสแล่ะกรื่รื่มกรื่มา จฺัดแจฺงวิ่า 

“พวิกท่านมีปรื่ะมาณฺเท่านี้ จฺงทํากิจฺที�ควิรื่ทําแด่พรื่ะรื่าชา, พวิกท่านมีปรื่ะมาณฺเท่านี้ 

จฺงทํากิจฺที�ควิรื่ทําแก่อิสรื่ชนทั้งห่ล่ายมีอุปรื่าชเป็นตฺ้น, พวิกท่านนั�นแห่ล่ะ จฺงจฺัดสัตฺวิ์

พาห่นะแม้มีช้างแล่ะม้าเป็นตฺ้น, พวิกชนแม้ผ่้ผ่กม้าเป็นตฺ้น พากันมาแล่้วิ จฺักเสวิย

มห่รื่สพอันเป็นมงคล่”

 ปณฺฺฑิตฺา วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิธีตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สํวิิทห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

วิชิรื่คฺคตฺิขิณฺ�ฺฺฃาณฺา วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิธีตฺา  กปฺปสตฺสห่สฺสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน 

ปตฺฺถุิตฺปตฺฺถุนาๆ ก็ดี  อภิินีห่ารื่สมฺปนฺนา ก็ดี วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิธีตฺา  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปฏฺิชคฺคถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สสุรื่สฺส สัมปทานใน ปฏฺิชคฺคถุ  เม สามี- 

สัมพันธะใน สสุรื่สฺส  อสุกํ วิิเสสนะของ เคห่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคถุ,  ตฺุมฺเห่  

สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺฺโฃ สัมปทานใน ปฏฺิชคฺคถุ   อสุกํ 

วิิเสสนะของ เคห่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคถุๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุปรื่าชาทีนํ วิิเสสนะของ อิสฺสรื่ชนานํๆ สัมปทานใน ปฏฺิชคฺคถุ  อสุกานิ 

วิิเสสนะของ เคห่านิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สํวิิทห่ิตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ทาสกมฺมกเรื่ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สํวิิทห่ิ  “เอตฺฺตฺกา วิิเสสนะของ  

ตฺุมฺเห่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺฺโฃ สัมปทานใน กตฺฺตฺพฺพ-  

ปุคฺคเล่น  อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ถุ,  เอตฺฺตฺกา  

วิิเสสนะของ ตฺุมฺเห่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุปรื่าชาทีนํ  

วิิเสสนะของ อิสฺสรื่ชนานํๆ สัมปทานใน กตฺฺตฺพฺพ-  ปุคฺคเล่น  อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  

กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ถุ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺุมฺเห่ๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปฏฺิชคฺคถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ห่ตฺฺถุิอสฺสาทโยๆ  

วิิเสสนะของ วิาห่นสตฺฺเตฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคถุ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ  

อสฺสพนฺธาทโยๆ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อนุภิวิิสฺสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อนุภิวิิสฺสนฺตฺิ  มงฺคล่จฺฺฉณฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อนุภิวิิสฺสนฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สํวิิทห่ิ ฯ  

 ................................................................................................................................
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๑๐๓. กึการื่ณฺา ?  

 “กึการื่ณฺา  (วิิสาขา  ตฺถุา  สํวิิทห่ิ”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉา) ?  

 (ปิุจฺฺฉา) อ.อันถุาม  อุิตฺิ วิ่า  “(วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (สํวิิทหิ) จฺัดแจฺงแล่้วิ  (ตฺถุา) 

เห่ม่อนอย่างนั้น  กํึกํารณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  (อุิตฺิ) ดังนี้ ฯ

 ถุามวิ่า “นางวิิสาขา จฺัดแจฺงเห่ม่อนอย่างนั้น เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 “วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน สํวิิทห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการื่ณฺา เห่ตฺุใน สํวิิทห่ิ   

ตฺถุา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สํวิิทห่ิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ปุจฺฺฉาๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๔. “มยํ  วิิสาขาย  มงฺคล่ฏฺฺฅานํ  คนฺตฺฺวิา  น  กิ�ฺฺจฺิ  ล่ภิิมฺห่,  อสฺสรื่กฺขณฺาทีนิ  กโรื่นฺตฺา  สุขํ  

น  วิิจฺรื่ิมฺห่าตฺิ  เกจฺิ  วิตฺฺตฺํุ  มา  ล่ภิึสุ ฯ

 “มยํ  วิิสาขาย  มงฺคล่ฏฺฺฅานํ  คนฺตฺฺวิา  น  กิ�ฺฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ)  ล่ภิิมฺห่,  (มยํ)  อสฺสรื่กฺขณฺาทีนิ  (กิจฺฺจฺานิ)  

กโรื่นฺตฺา  สุขํ  น  วิิจฺรื่ิมฺห่าตฺิ  เกจฺิ  (ชนา)  วิตฺฺตฺํุ  มา  ล่ภิึสุ”  (อิตฺิ  วิิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิิสฺสชฺชนิํ) อ.อันแก้  (อุิตฺิ)  วิ่า  “(ชนิา) อ.ชน ท.  เกํจฺิ บางพวิก  มา  ลภึสุ อย่าได้แล่้วิ  

วิตฺฺตฺุํ เพ่�ออันกล่่าวิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘มยํ อ.เรื่า ท.  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  มงฺคลฏฺฅานิํ ส่่ที�อันเป็น

มงคล่  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  นิ  ลภิมฺห ไม่ได้แล่้วิ  กํิญฺจฺิ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุอะไรื่ๆ,  

(มยํ) อ.เรื่า ท.  กํโรนิฺตฺา กรื่ะทําอย่่  (กํิจฺฺจฺานิิ) ซึ่ึ�งกิจฺ ท.  อุสฺสรกํฺขณาทีนิิ มีการื่รื่ักษา

ซึ่ึ�งม้าเป็นตฺ้น  นิ  วิิจฺริมฺหา ไม่เที�ยวิไปแล่้วิ  สุขํ สบาย’  อุิตฺิ ดังนี้”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แก้วิ่า “พวิกชนบางพวิก อย่าได้เพ่�อจฺะกล่่าวิวิ่า ‘พวิกเรื่า ไปส่่ที�มงคล่ของนางวิิสาขา 

ไม่ได้วิัตฺถุุอะไรื่ๆ เล่ย, พวิกเรื่า ทํากิจฺมีการื่รื่ักษาม้าเป็นตฺ้น ไม่เที�ยวิไปสบาย” ดังนี้

 “มยํ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิิมฺห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน 

มงฺคล่ฏฺฺฅานํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ภิิมฺห่  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน ล่ภิิมฺห่  กิ�ฺฺจฺิ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิมฺห่,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน 

วิิจฺรื่ิมฺห่าๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสรื่กฺขณฺาทีนิ วิิเสสนะของ กิจฺฺจฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กโรื่นฺตฺาๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มยํ  สุขํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิิจฺรื่ิมฺห่า  นศัพท์ ปฏฺิเสธะ

ใน วิิจฺรื่ิมฺห่า’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺตฺุํ  เกจฺิ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิึสุๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิตฺฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน ล่ภิึสุ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ล่ภิึสุ”   

อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิิสฺสชฺชนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๕. ตฺํทิวิสเมวิ  วิิสาขาย  ปิตฺา  ป�ฺฺจฺสเตฺ  สุวิณฺฺณฺกาเรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “ธีตฺุ  เม   

มห่าล่ตฺาปสาธนํ  นาม  กโรื่ถุาตฺิ  รื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺณฺสฺส  นิกฺขสห่สฺสํ  ตฺทนุรื่่ปานิ  จฺ  รื่ชตฺ- 

มณฺิมุตฺฺตฺาปวิาฬวิชิรื่าทีนิ  ทาเปสิ ฯ

 ตฺํทิวิสํ  เอวิ  วิิสาขาย  ปิตฺา  (ปุคฺคล่ํ)  ป�ฺฺจฺสเตฺ  สุวิณฺฺณฺกาเรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  ธีตฺุ  เม  

มห่าล่ตฺาปสาธนํ  นาม  กโรื่ถุาตฺิ  (วิตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ)  รื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺณฺสฺส  นิกฺขสห่สฺสํ  ตฺทนุรื่่ปานิ  จฺ   

รื่ชตฺมณฺิมุตฺฺตฺาปวิาฬวิชิรื่าทีนิ  (รื่ตฺนานิ  จฺ)  ทาเปสิ ฯ

 ตฺํทิวิสํ  เอุวิ ในวิันนั้นนั�นเทียวิ  ปิิตฺา อ.บิดา  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  (ปิุคฺคลํ) ยัง

บุคคล่  ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  สุวิณฺณกําเร ซึ่ึ�งบุคคล่ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งทอง ท.  

ปิญฺจฺสเตฺ ผ่้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณฺ  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

กํโรถุ จฺงกรื่ะทํา  มหาลตฺาปิสาธนิํ  นิาม ช่�อซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา  ธีตฺุ แก่

ธิดา  เม ของเรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ทาเปิสิ ให่้ให่้แล่้วิ  นิิกํฺขสหสฺสํ ซึ่ึ�งพัน

แห่่งล่ิ�ม  รตฺฺตฺสุวิณฺณสฺส แห่่งทองมีสีสุก  (จฺ) ด้วิย  (รตฺนิานิิ) ซึ่ึ�งรื่ัตฺนะ ท.  รชตฺมณิ-

มุตฺฺตฺาปิวิาฬวิชิราทีนิิ มีเงิน แก้วิมณฺี แก้วิมุกดา แก้วิปรื่ะพาฬ แล่ะเพชรื่เป็นตฺ้น   

ตฺทนิุรูปิานิิ อันสมควิรื่แก่ทองมีสีสุกนั้น  จฺ ด้วิย ฯ

 ในวิันนั้นเอง บิดาของนางวิิสาขา ใช้คนให่้ไปเรื่ียกช่างทอง ๕๐๐ คน กล่่าวิวิ่า “ท่านทั้ง

ห่ล่าย จฺงทําเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา แก่ธิดาของเรื่า” ดังนี้ ใช้คนให่้ให่้ล่ิ�มทองสีสุก 

๑,๐๐๐ แล่ะรื่ัตฺนะมีเงิน แก้วิมณฺี แก้วิมุกดา แก้วิปรื่ะพาฬ แล่ะเพชรื่เป็นตฺ้น อันสมควิรื่

แก่ทองมีสีสุกนั้น

 เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺํทิวิสํๆ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน ทาเปสิ  ปิตฺา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน  

ทาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺ- 

กัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ป�ฺฺจฺสเตฺ วิิเสสนะของ สุวิณฺฺณฺกาเรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ถุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ธีตฺุ สัมปทานใน กโรื่ถุ  เม สามีสัมพันธะใน ธีตฺุ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะ
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เข้ากับ มห่าล่ตฺาปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ทาเปสิ  รื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺณฺสฺส สามีสัมพันธะใน 

นิกฺขสห่สฺสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทาเปสิ  ตฺทนุรื่่ปานิ ก็ดี  รื่ชตฺมณฺิมุตฺฺตฺาปวิาฬวิชิรื่าทีนิ  ก็ดี 

วิิเสสนะของ รื่ตฺนานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทาเปสิ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ  

รื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺณฺสฺส  นิกฺขสห่สฺสํ แล่ะ ตฺทนุรื่่ปานิ  รื่ชตฺมณฺิมุตฺฺตฺาปวิาฬวิชิรื่าทีนิ  รื่ตฺนานิ ฯ   

 ................................................................................................................................

๑๐๖. รื่าชา  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิสฺส  สาสนํ  ปห่ิณฺิ  “น  สกฺกา  เสฏฺฺฅินา  อมฺห่ากํ  

ภิรื่ณฺโปสนํ  กาตฺํุ,  ทารื่ิกาย  คมนกาล่ํ  ชานาตฺ่ตฺิ ฯ

 รื่าชา  กตฺิปาห่ํ  วิสิตฺฺวิา  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิสฺส  สาสนํ  ปห่ิณฺิ  “น  สกฺกา  เสฏฺฺฅินา  อมฺห่ากํ   

ภิรื่ณฺโปสนํ  กาตฺํุ,  (เสฏฺฺฅี)  ทารื่ิกาย  คมนกาล่ํ  ชานาตฺ่ตฺิ  (ญาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  วิสิตฺฺวิา ปรื่ะทับอย่่แล่้วิ  กํตฺิปิาหํ สิ้นวิันเล่็กน้อย  ปิหิณิ ทรื่งส่งไป

แล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  ธนิญฺชยเสฏฺฅิสฺส แก่เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  (ฃาปินิเหตฺุกํํ)  

มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “เสฏฺฅินิา อันเศรื่ษฐี  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  กําตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  ภรณ-

โปิสนิํ ซึ่ึ�งการื่เล่ี้ยงแล่ะการื่บํารืุ่ง  อุมฺหากํํ ซึ่ึ�งเรื่า ท.,  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  ชานิาตฺุ จฺงรื่่้  

คมนิกําลํ ซึ่ึ�งกาล่เป็นที�ไป  ทาริกําย ของเด็กห่ญิง”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 พรื่ะรื่าชา ปรื่ะทับอย่่สิ้น ๒-๓ วิัน ทรื่งส่งข่าวิสารื่ไปแก่ธนัญชัยเศรื่ษฐี มีอันให่้รื่่้วิ่า 

“เศรื่ษฐี ไม่อาจฺเพ่�อจฺะทําการื่เล่ี้ยงแล่ะการื่บํารืุ่งซึ่ึ�งพวิกเรื่า, เศรื่ษฐี จฺงรื่่้กาล่เป็นที�ไป

ของเด็กห่ญิง” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ ฯ

 รื่าชา สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กตฺิปาห่ํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน  

วิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณฺิ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน ปห่ิณฺิ  สาสนํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิณฺิ  “เสฏฺฺฅินา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน สกฺกา  อมฺห่ากํ ฉัฏฺฐีอวิุตฺตฺกัมมะใน ภิรื่ณฺโปสนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ  

ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา,  เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ชานาตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ทารื่ิกาย สามีสัมพันธะใน คมนกาล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานาตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน  

ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปห่ิณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 607

๑๐๗. โสปิ  รื่�ฺฺโ�ฺ  สาสนํ  เปเสสิ  “อิทานิ  วิสฺสกาโล่  อาคโตฺ,  น  สกฺกา  จฺาตฺุมฺมาสํ  วิิจฺรื่ิตฺํุ;  

ตฺุมฺห่ากํ  พล่กายสฺส  ยํ  ยํ  ล่ทฺธุํ  วิฏฺฺฏฺตฺิ,  สพฺพนฺตฺํ  มม  ภิาโรื่;  มยา  เปสิตฺกาเล่   

เทโวิ  คมิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 โสปิ  (เสฏฺฺฅี)  รื่�ฺฺโ�ฺ  สาสนํ  เปเสสิ  “อิทานิ  วิสฺสกาโล่  อาคโตฺ,  (เกนจฺิ)  น  สกฺกา  จฺาตฺุมฺมาสํ  

วิิจฺรื่ิตฺํุ;  ตฺุมฺห่ากํ  พล่กายสฺส  ยํ  ยํ  (วิตฺฺถุุํ)  ล่ทฺธุํ  วิฏฺฺฏฺตฺิ,  สพฺพํ  ตฺํ  (วิตฺฺถุุ)  มม  ภิาโรื่  (โห่ตฺุ);   

มยา  เปสิตฺกาเล่  เทโวิ  คมิสฺสตฺีตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 โสปิิ  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีแม้นั้น  เปิเสสิ ส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  รญฺโฃ แก่พรื่ะ

รื่าชา  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “อุิทานิิ ในกาล่นี้  วิสฺสกําโล อ.กาล่แห่่งฤด่

ฝน  อุาคโตฺ มาแล่้วิ,  (เกํนิจฺิ) อันใครื่ๆ  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  วิิจฺริตฺุํ เพ่�ออันเที�ยวิไป   

จฺาตฺุมฺมาสํ ตฺล่อดเด่อนสี�,  ตฺุมฺหากํํ  พฺลกํายสฺส  ยํ  ยํ  (วิตฺฺถุุํ)  ลทฺธุํ อ.อัน- อันห่ม่่แห่่ง

กําล่ังพล่ ของพรื่ะองค์ -ได้ ซึ่ึ�งวิัตฺถุุใดๆ  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่,  ตฺํ  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุนั้น  สพฺฺพฺํ 

ทั้งปวิง  ภาโร เป็นภิารื่ะ  มม ของข้าพรื่ะองค์  (โหตฺุ) ขอจฺงเป็น;  เทโวิ อ.พรื่ะองค์ 

ผ่้สมมุตฺิเทพ  คมิสฺสตฺิ จฺักเสด็จฺไป  มยา  เปิสิตฺกําเล ในกาล่เป็นที� อันข้าพรื่ะองค์  

ส่งไปแล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 แม้เศรื่ษฐีนั้น ส่งข่าวิสารื่ไปแด่พรื่ะรื่าชา มีอันให่้รื่่้วิ่า “บัดนี้ ฤด่ฝน มาแล่้วิ, ใครื่ๆ ก็ไม่

สามารื่ถุเพ่�อจฺะเที�ยวิไปตฺล่อด ๔ เด่อน, การื่ที�ห่ม่่กําล่ังพล่ของพรื่ะองค์ ได้วิัตฺถุุใดๆ 

ย่อมควิรื่, วิัตฺถุุนั้นทั้งห่มด จฺงเป็นภิารื่ะของข้าพรื่ะองค์, พรื่ะองค์ผ่้สมมุตฺิเทพ จฺักเสด็จฺ

ไป ในครื่าวิที�ข้าพรื่ะองค์ส่งไป” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ โสๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺฺโฃ สัมปทานใน เปเสสิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ  “อิทานิ กาล่-

สัตฺตฺมี  วิสฺสกาโล่ สุทธกัตฺตฺาใน อาคโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  เกนจฺิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺกา  จฺาตฺุมฺมาสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน  

วิิจฺรื่ิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา,  ล่ทฺธุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน พล่กายสฺสๆ ฉัฏฺฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธุํ  ยํ สองบท วิิเสสนะ

ของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ทฺธุํ,  สพฺพํ ก็ดี  ตฺํ ก็ดี วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน ภิาโรื่ๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺุ,  เทโวิ 
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สุทธกัตฺตฺาใน คมิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน เปสิตฺ-   

เปสิตฺกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน คมิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๘. ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  สาเกตฺนครื่ํ  นิจฺฺจฺนกฺขตฺฺตฺํ  วิิย  อโห่สิ ฯ

 ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  สาเกตฺนครื่ํ  นิจฺฺจฺนกฺขตฺฺตฺํ  วิิย  อโห่สิ ฯ

 สาเกํตฺนิครํ อ.เม่องสาเกตฺ  นิิจฺฺจฺนิกํฺขตฺฺตฺํ  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่ามีนักษัตฺรื่เป็นนิจฺ  อุโหสิ 

ได้เป็นแล่้วิ  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น ฯ

 เม่องสาเกตฺ ได้เป็นเม่องดุจฺมีนักษัตฺรื่เป็นนิจฺ ตฺั้งแตฺ่กาล่นั้น

 สาเกตฺนครื่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะของ กาล่โตฺๆ  

อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อโห่สิ  นิจฺฺจฺนกฺขตฺฺตฺํ อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  

วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ นิจฺฺจฺนกฺขตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๐๙. รื่าชานํ  อาทึ  กตฺฺวิา  สพฺเพสํ  มาล่าคนฺธวิตฺฺถุาทีนิ  ปฏฺิยตฺฺตฺาเนวิ  โห่นฺตฺิ ฯ

 รื่าชานํ  อาทึ  กตฺฺวิา  สพฺเพสํ  (ชนานํ)  มาล่าคนฺธวิตฺฺถุาทีนิ  (วิตฺฺถุ่นิ  เสฏฺฺฅินา)  ปฏฺิยตฺฺตฺานิ  เอวิ  

โห่นฺตฺิ ฯ

 (วิตฺฺถุูนิิ) อ.วิัตฺถุุ ท.  มาลาคนิฺธวิตฺฺถุาทีนิิ มีรื่ะเบียบ ของห่อม แล่ะผ้าเป็นตฺ้น   

(เสฏฺฅินิา)  ปิฏิยตฺฺตฺานิิ  เอุวิ เป็นของ อันเศรื่ษฐี ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วินั�นเทียวิ  (ชนิานิํ) 

เพ่�อชน ท.  สพฺฺเพฺสํ ทั้งปวิง  กํตฺฺวิา กรื่ะทํา  ราชานิํ ซึ่ึ�งพรื่ะรื่าชา  อุาทึ ให่้เป็นตฺ้น  

โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 วิัตฺถุุทั้งห่ล่ายมีรื่ะเบียบ ของห่อม แล่ะผ้าเป็นตฺ้น เป็นของที�เศรื่ษฐีตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วิ 

นั�นแห่ล่ะ เพ่�อพวิกชนทั้งปวิง ทําพรื่ะรื่าชาให่้เป็นตฺ้น

 มาล่าคนฺธวิตฺฺถุาทีนิ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุ่นิๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

รื่าชานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  อาทึ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปฏฺิยตฺฺตฺานิ  

สพฺเพสํ วิิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ปฏฺิยตฺฺตฺานิ  เสฏฺฺฅินา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  
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ปฏฺิยตฺฺตฺานิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ปฏฺิยตฺฺตฺานิๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๐. เตฺ  เตฺ  ชนา  จฺินฺตฺยึสุ  “เสฏฺฺฅี  อมฺห่ากเมวิ  สกฺการื่ํ  กโรื่ตฺีตฺิ ฯ

 เตฺ  เตฺ  ชนิา อ.ชน ท. เห่ล่่านั้นๆ  จฺินิฺตฺยึสุ คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  กํโรตฺิ 

ย่อมกรื่ะทํา  สกํฺกํารํ ซึ่ึ�งสักการื่ะ  อุมฺหากํํ  เอุวิ แก่เรื่า ท. นั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชนเห่ล่่านั้นๆ พากันคิดวิ่า “เศรื่ษฐี ย่อมทําสักการื่ะแก่พวิกเรื่านั�นแห่ล่ะ”

 เตฺ สองบท วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เสฏฺฺฅี 

สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อมฺห่ากํๆ 

สัมปทานใน กโรื่ตฺิ  สกฺการื่ํ อวิตฺุตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๑. เอวิํ  ตฺโย  มาสา  อตฺิกฺกนฺตฺา,  ปสาธนํ  ปน  น  ตฺาวิ  นิฏฺฺฅาตฺิ ฯ

 มาสา อ.เด่อน ท.  ตฺโย สาม  อุตฺิกํฺกํนิฺตฺา ก้าวิล่่วิงแล่้วิ  เอุวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้,  ปินิ 

แตฺ่วิ่า  ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  นิ  นิิฏฺฅาตฺิ ย่อมไม่สําเรื่็จฺ  ตฺาวิ ก่อน ฯ

 ๓ เด่อน ผ่านไป ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้, แตฺ่วิ่า เครื่่�องปรื่ะดับ ยังไม่สําเรื่็จฺก่อน

 ตฺโย วิิเสสนะของ มาสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺิกฺกนฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ,  

ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ปสาธนํ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺฺฅาตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน นิฏฺฺฅาตฺิ  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิฏฺฺฅาตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๒. กมฺมาธิฏฺฺฅายิกา  อาคนฺตฺฺวิา  เสฏฺฺฅิโน  อาโรื่เจฺสุํ  “อ�ฺฺ�ฺํ  อสนฺตฺํ  นาม  นตฺฺถุิ,   

พล่กายสฺส  ปน  ภิตฺฺตฺปจฺนทารื่่นิ  นปฺปโห่นฺตฺีตฺิ ฯ

 กมฺมาธิฏฺฺฅายิกา  (ชนา)  อาคนฺตฺฺวิา  เสฏฺฺฅิโน  อาโรื่เจฺสุํ  “อ�ฺฺ�ฺํ  อสนฺตฺํ  (วิตฺฺถุุ)  นาม  นตฺฺถุิ,   

พล่กายสฺส  ปน  ภิตฺฺตฺปจฺนทารื่่นิ  น  ปโห่นฺตฺิ”  อิตฺิ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  กํมฺมาธิฏฺฅายิกํา ผ่้ด่แล่ซึ่ึ�งการื่งาน  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  อุาโรเจฺสุํ 

บอกแล่้วิ  เสฏฺฅิโนิ แก่เศรื่ษฐี  อุิตฺิ วิ่า  “อุสนิฺตฺํ  (วิตฺฺถุุ)  นิาม ช่�อ อ.วิัตฺถุุอันไม่มี  อุญฺฃํ  

อ่�น  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  ปินิ แตฺ่วิ่า  ภตฺฺตฺปิจฺนิทารูนิิ อ.ฟืนเป็นเครื่่�องหุ่งตฺ้มซึ่ึ�งภิัตฺรื่ ท.  
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พฺลกํายสฺส เพ่�อห่ม่่แห่่งกําล่ังพล่  นิ  ปิโหนิฺตฺิ ย่อมไม่เพียงพอ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชนผ่้ด่แล่การื่งาน มาแจฺ้งแก่เศรื่ษฐีวิ่า “ขึ้นช่�อวิ่าวิัตฺถุุอันไม่มีอันอ่�น ย่อมไม่มี,  

แตฺ่ฟืนสําห่รื่ับหุ่งตฺ้มภิัตฺรื่ทั้งห่ล่าย เพ่�อกําล่ังพล่ ย่อมไม่เพียงพอ” 

 กมฺมาธิฏฺฺฅายิกา วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสุํ  เสฏฺฺฅิโน สัมปทานใน อาโรื่เจฺสุํ  “อ�ฺฺฃํ ก็ดี   

อสนฺตฺํ ก็ดี วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิตฺฺถุุๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ภิตฺฺตฺปจฺนทารื่่นิ สุทธกัตฺตฺาใน  

ปโห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พล่กายสฺส สัมปทานใน ภิตฺฺตฺปจฺนทารื่่นิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน ปโห่นฺตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่เจฺสุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๓. “คจฺฺฉถุ  ตฺาตฺา,  อิมสฺมึ  นคเรื่  ปรื่ิชิณฺฺณฺห่ตฺฺถุิสาล่าทโย  เจฺวิ  ชิณฺฺณฺกานิ  จฺ  เคห่านิ   

คเห่ตฺฺวิา  ปจฺถุาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “(ตฺุมฺเห่)  คจฺฺฉถุ  ตฺาตฺา,  (ตฺุมฺเห่)  อิมสฺมึ  นคเรื่  ปรื่ิชิณฺฺณฺห่ตฺฺถุิสาล่าทโย  (สาล่าโย)  เจฺวิ  

ชิณฺฺณฺกานิ  จฺ  เคห่านิ  คเห่ตฺฺวิา  ปจฺถุ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ด่ก่อนพ่อ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

คจฺฺฉถุ จฺงไป,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  (สาลาโย) ซึ่ึ�งโรื่ง ท.   

ปิริชิณฺณหตฺฺถุิสาลาทโย มีโรื่งช้างอันครื่ํ�าครื่่าแล่้วิเป็นตฺ้น  เจฺวิ ด้วิยนั�นเทียวิ  เคหานิิ 

ซึ่ึ�งเรื่่อน ท.  ชิณฺณกํานิิ อันครื่ํ�าครื่่าแล่้วิ  จฺ ด้วิย  อุิมสฺมึ  นิคเร ในพรื่ะนครื่นี้  ปิจฺถุ 

จฺงหุ่งตฺ้มเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย พวิกท่าน จฺงไป, พวิกท่าน ถุ่อเอาโรื่งมีโรื่งช้างเก่าเป็นตฺ้น 

แล่ะเรื่่อนเก่าทั้งห่ล่ายในพรื่ะนครื่นี้ จฺงหุ่งตฺ้มเถุิด”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน คจฺฺฉถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อิมสฺมึ วิิเสสนะของ นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน คเห่ตฺฺวิา  ปรื่ิชิณฺฺณฺห่ตฺฺถุิสาล่าทโย วิิเสสนะ

ของ สาล่าโยๆ ก็ดี  เคห่านิ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ จฺๆ 

สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ปรื่ิชิณฺฺณฺห่ตฺฺถุิสาล่าทโย  สาล่าโย แล่ะ ชิณฺฺณฺกานิ  
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เคห่านิ  ชิณฺฺณฺกานิ วิิเสสนะของ เคห่านิ  คเห่ตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺถุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๔. เอวิํ  ปจฺนฺตฺานํปิ,  อฑฺฒมาโส  อตฺิกฺกนฺโตฺ ฯ

 (เตฺสํ  ชนานํ)  เอวิํ  ปจฺนฺตฺานํปิ,  อฑฺฒมาโส  อตฺิกฺกนฺโตฺ ฯ

 (เตฺสํ  ชนิานิํ) เม่�อชน ท. เห่ล่่านั้น  ปิจฺนิฺตฺานิํปิิ แม้หุ่งตฺ้มอย่่  เอุวิํ อย่างนี้,  อุฑฺฒ-

มาโส อ.กึ�งแห่่งเด่อน  อุตฺิกํฺกํนิฺโตฺ ก้าวิล่่วิงแล่้วิ ฯ

 เม่�อพวิกชนเห่ล่่านั้น แม้หุ่งอย่่อย่างนี้, ครื่ึ�งเด่อน ผ่านไป

 เตฺสํ วิิเสสนะของ ชนานํๆ อนาทรื่ใน ปจฺนฺตฺานํๆ อนาทรื่กิรื่ิยา  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

ปจฺนฺตฺานํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ปจฺนฺตฺานํ,  อฑฺฒมาโส สุทธกัตฺตฺาใน  

อตฺิกฺกนฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๕. ตฺโตฺ  ปุนปิ  “ทารื่่นิ  นตฺฺถุีตฺิ  อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ตฺโตฺ  (เตฺ  ชนา)  ปุนปิ  “ทารื่่นิ  นตฺฺถุีตฺิ  อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ตฺโตฺ ในล่ําดับนั้น  (เตฺ  ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น  อุาโรจฺยึสุ บอกแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ทารูนิิ 

อ.ฟืน ท.  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิุนิปิิ แม้อีก ฯ

 ล่ําดับนั้น พวิกชนเห่ล่่านั้น บอกวิ่า “ฟืนทั้งห่ล่าย ไม่มี” แม้อีก

 ตฺโตฺ กาล่สัตฺตฺมี  เตฺ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาในอาโรื่จฺยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ปุนๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาโรื่จฺยึสุ  “ทารื่่นิ สุทธกัตฺตฺาใน 

นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่จฺยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๖. “อิมสฺมึ  กาเล่  น  สกฺกา  ทารื่่นิ  ล่ทฺธํุ,  ทุสฺสโกฏฺฺฅาคารื่านิ  วิิวิรื่ิตฺฺวิา  ถุ่ล่สาฏฺเกห่ิ   

วิฏฺฺฏฺิโย  กตฺฺวิา  เตฺล่จฺาฏฺีสุ  เตฺเมตฺฺวิา  ภิตฺฺตฺํ  ปจฺถุาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “(เกนจฺิ)  อิมสฺมึ  กาเล่  น  สกฺกา  ทารื่่นิ  ล่ทฺธํุ,  (ตฺุมฺเห่)  ทุสฺสโกฏฺฺฅาคารื่านิ  วิิวิรื่ิตฺฺวิา   

ถุ่ล่สาฏฺเกห่ิ  วิฏฺฺฏฺิโย  กตฺฺวิา  (ตฺา  วิฏฺฺฏฺิโย)  เตฺล่จฺาฏฺีสุ  เตฺเมตฺฺวิา  ภิตฺฺตฺํ  ปจฺถุาตฺิ  (อาห่) ฯ
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 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(เกํนิจฺิ) อันใครื่ๆ  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  

ลทฺธุํ เพ่�ออันได้  ทารูนิิ ซึ่ึ�งฟืน ท.  อุิมสฺมึ  กําเล ในกาล่นี้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

วิิวิริตฺฺวิา เปิดแล่้วิ  ทุสฺสโฏฺฅาคารานิิ ซึ่ึ�งเรื่่อนคล่ังแห่่งผ้า ท.  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ   

วิฏฺฏิโย ซึ่ึ�งเกล่ียวิ ท.  ถุูลสาฏเกํหิ ด้วิยผ้าสาฎกเน่้อห่ยาบ ท.  (ตฺา  วิฏฺฏิโย) ยังเกล่ียวิ 

ท. เห่ล่่านั้น  เตฺเมตฺฺวิา ให่้เปียกแล่้วิ  เตฺลจฺาฏีสุ ในตฺุ่มแห่่งนํ้ามัน ท.  ปิจฺถุ จฺงหุ่งตฺ้ม  

ภตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งภิัตฺรื่เถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ใครื่ๆ ก็ไม่อาจฺเพ่�อจฺะได้ฟืนทั้งห่ล่าย ในฤด่กาล่นี้, พวิกท่าน เปิดโรื่ง

คล่ังผ้าทั้งห่ล่าย ใช้ผ้าสาฎกเน่้อห่ยาบทําให่้เป็นเกล่ียวิ ทําเกล่ียวิเห่ล่่านั้นให่้เปียก 

ในตฺุ่มนํ้ามันทั้งห่ล่าย จฺงหุ่งตฺ้มภิัตฺรื่เถุิด”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เกนจฺิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ 

กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  อิมสฺมึ วิิเสสนะของ กาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะ

ใน สกฺกา  ทารื่่นิ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ทฺธุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปจฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทุสฺสโกฏฺฺฅาคารื่านิ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิวิรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ถุ่ล่สาฏฺเกห่ิ กรื่ณฺะใน กตฺฺวิา  วิฏฺฺฏฺิโย วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน เตฺเมตฺฺวิา  ตฺา วิิเสสนะของ วิฏฺฺฏฺิโยๆ การื่ิตฺกัมมะใน เตฺเมตฺฺวิา  เตฺล่จฺาฏฺีสุ  

วิิสยาธารื่ะใน เตฺเมตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺถุ  ภิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปจฺถุ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๗. เตฺ  อฑฺฒมาสํ  ตฺถุา  อกํสุ ฯ

 เตฺ  (ชนา)  อฑฺฒมาสํ  ตฺถุา  อกํสุ ฯ

 เตฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น  อุกํํสุ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น  อุฑฺฒมาสํ 

สิ้นกึ�งแห่่งเด่อน ฯ

 พวิกชนเห่ล่่านั้น ได้ทําเห่ม่อนอย่างนั้น ทุกกึ�งเด่อน

 เตฺ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อฑฺฒมาสํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน อกํสุ  ตฺถุา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อกํสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๑๘. เอวิํ  จฺตฺฺตฺาโรื่  มาสา  อตฺิกฺกนฺตฺา ฯ

 มาสา อ.เด่อน ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี�  อุตฺิกํฺกํนิฺตฺา ก้าวิล่่วิงแล่้วิ  เอุวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 ๔ เด่อน ผ่านไป ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 จฺตฺฺตฺาโรื่ วิิเสสนะของ มาสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺิกฺกนฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ  

ปการื่ัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๑๙. ปสาธนมฺปิ  นิฏฺฺฅิตฺํ ฯ

 ปิสาธนิมฺปิิ แม้ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  นิิฏฺ ฅิตฺํ สําเรื่็จฺแล่้วิ ฯ

 แม้เครื่่�องปรื่ะดับ ก็สําเรื่็จฺแล่้วิ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ปสาธนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺฺฅิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๐. ตฺสฺมึ  ปิล่นฺธเน  จฺตฺสฺโส  วิชิรื่นาฬิโย  อุปโยคํ  อคมํสุ,  มุตฺฺตฺานํ  เอกาทส  นาฬิโย,  

ปวิาฬสฺส  พาวิีสตฺิ  นาฬิโย,  มณฺีนํ  เตฺตฺฺตฺึส  นาฬิโย ฯ

 ตฺสฺมึ  ปิล่นฺธเน  จฺตฺสฺโส  วิชิรื่นาฬิโย  อุปโยคํ  อคมํสุ,  มุตฺฺตฺานํ  เอกาทส  นาฬิโย  (ตฺสฺมึ  ปิล่นฺธเน  

อุปโยคํ  อคมํสุ),  ปวิาฬสฺส  พาวิีสตฺิ  นาฬิโย  (ตฺสฺมึ  ปิล่นฺธเน  อุปโยคํ  อคมํสุ),  มณฺีนํ  เตฺตฺฺตฺึส  

นาฬิโย  (ตฺสฺมึ  ปิล่นฺธเน  อุปโยคํ  อคมํสุ) ฯ

 วิชิรนิาฬิโย อ.ทะนานแห่่งเพชรื่ ท.  จฺตฺสฺโส สี�  อุคมํสุ ได้ถุึงแล่้วิ  อุุปิโยคํ ซึ่ึ�งการื่

ปรื่ะกอบเข้า  ตฺสฺมึ  ปิิลนิฺธเนิ ในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น,  นิาฬิโย อ.ทะนาน ท.   

เอุกําทส สิบเอ็ด  มุตฺฺตฺานิํ แห่่งแก้วิมุกดา ท.  (อุคมํสุ) ได้ถุึงแล่้วิ  (อุุปิโยคํ) ซึ่ึ�งการื่

ปรื่ะกอบเข้า  (ตฺสฺมึ  ปิิลนิฺธเนิ) ในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น,  นิาฬิโย อ.ทะนาน ท.  พฺาวิีสตฺิ 

ยี�สิบสอง  ปิวิาฬสฺส แห่่งแก้วิปรื่ะวิาฬ  (อุคมํสุ) ได้ถุึงแล่้วิ  (อุุปิโยคํ) ซึ่ึ�งการื่ปรื่ะกอบ

เข้า  (ตฺสฺมึ  ปิิลนิฺธเนิ) ในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น,  นิาฬิโย อ.ทะนาน ท.  เตฺตฺฺตฺึส สามสิบ

สาม  มณีนิํ แห่่งแก้วิมณฺี ท.  (อุคมํสุ) ได้ถุึงแล่้วิ  (อุุปิโยคํ) ซึ่ึ�งการื่ปรื่ะกอบเข้า  (ตฺสฺมึ  

ปิิลนิฺธเนิ) ในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น ฯ
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 เพชรื่ ๔ ทะนาน ได้ถุึงการื่ปรื่ะกอบเข้าในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น, แก้วิมุกดา ๑๑ ทะนาน ได้

ถุึงการื่ปรื่ะกอบเข้าในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น, แก้วิปรื่ะวิาฬ ๒๒ ทะนาน ได้ถุึงการื่ปรื่ะกอบ

เข้าในเครื่่�องปรื่ะดับนั้น, แก้วิมณฺี ๓๓ ทะนาน ได้ถุึงการื่ปรื่ะกอบเข้าในเครื่่�องปรื่ะดับ

นั้น

 จฺตฺสฺโส วิิเสสนะของ วิชิรื่นาฬิโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺมึ 

วิิเสสนะของ ปิล่นฺธเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อุปโยคํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมํสุ,  เอกาทส 

วิิเสสนะของ นาฬิโย สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มุตฺฺตฺานํ สามี- 

สัมพันธะใน นาฬิโย  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ปิล่นฺธเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อุปโยคํๆ สัมปาปุณฺีย-

กัมมะใน อคมํสุ,  พาวิีสตฺิ วิิเสสนะของ นาฬิโย สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ปวิาฬสฺส สามีสัมพันธะใน นาฬิโย  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ปิล่นฺธเนๆ  

วิิสยาธารื่ะใน อุปโยคํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมํสุ,  เตฺตฺฺตฺึส วิิเสสนะของ นาฬิโย  

สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มณฺีนํ สามีสัมพันธะใน นาฬิโย  ตฺสฺมึ  

วิิเสสนะของ ปิล่นฺธเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อุปโยคํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๑. อิตฺิ  เอเตฺห่ิ  จฺ  อ�ฺฺเ�ฺห่ิ  จฺ  รื่ตฺเนห่ิ  นิฏฺฺฅานํ  อคมาสิ ฯ

 อิตฺิ  (ตฺํ  ปิล่นฺธนํ)  เอเตฺห่ิ  (รื่ตฺเนห่ิ)  จฺ  อ�ฺฺเ�ฺห่ิ  จฺ  รื่ตฺเนห่ิ  นิฏฺฺฅานํ  อคมาสิ ฯ

 (ตฺํ  ปิสาธนิํ) อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  อุคมาสิ ได้ถุึงแล่้วิ  นิิฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งควิามสําเรื่็จฺ  เอุเตฺหิ  

(รตฺเนิหิ)  จฺ ด้วิยรื่ัตฺนะ ท. เห่ล่่านั�นด้วิย  อุ�ฺฺเ�ฺหิ  รตฺเนิหิ  จฺ ด้วิยรื่ัตฺนะ ท. เห่ล่่าอ่�น

ด้วิย  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

   เครื่่�องปรื่ะดับนั้น ได้ถุึงควิามสําเรื่็จฺ ด้วิยรื่ัตฺนะทั้งห่ล่ายเห่ล่่านั�น แล่ะด้วิยรื่ัตฺนะเห่ล่่าอ่�น 

ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์  

ปการื่ัตฺถุะ  เอเตฺห่ิ วิิเสสนะของ รื่ตฺเนห่ิๆ สองบท กรื่ณฺะใน อคมาสิ  อ�ฺฺเฃห่ิ วิิเสสนะ

ของ รื่ตฺเนห่ิ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ เอเตฺห่ิ  รื่ตฺเนห่ิ แล่ะ อ�ฺฺเฃห่ิ  รื่ตฺเนห่ิ  

นิฏฺฺฅานํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๒๒. อสุตฺฺตฺมยํ  ปสาธนํ,  รื่ชเตฺน  สุตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กรื่ึสุ,  ตฺํ  สีเส  ปฏฺิมุกฺกํ  ปาทปฺปิฏฺฺฅึ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 อสุตฺฺตฺมยํ  ปสาธนํ,  (สุวิณฺฺณฺการื่า)  รื่ชเตฺน  สุตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กรื่ึสุ,  ตฺํ  (ปสาธนํ  วิิสาขาย)  สีเส   

ปฏฺิมุกฺกํ  ปาทปฺปิฏฺฺฅึ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  อุสุตฺฺตฺมยํ อันสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยวิัตฺถุุอันมิใช่ด้าย,  (สุวิณฺณ-

กํารา) อ.บุคคล่ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งทอง ท.  กํรึสุ กรื่ะทําแล่้วิ  สุตฺฺตฺกํิจฺฺจฺํ ซึ่ึ�งกิจฺด้วิยด้าย   

รชเตฺนิ ด้วิยเงิน,  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  คจฺฺฉตฺิ ย่อมถุึง  ปิาทปิฺปิิฏฺฅึ  

ซึ่ึ�งห่ล่ังแห่่งเท้า  (วิิสาขาย)  ปิฏิมุกํฺกํํ อัน- อันนางวิิสาขา -สวิมแล่้วิ  สีเส บนศีรื่ษะ ฯ

 เครื่่�องปรื่ะดับที�ไม่ได้ทํามาจฺากด้าย, พวิกช่างทองใช้เงินทํากิจฺด้วิยด้าย, เครื่่�องปรื่ะดับ

นั้น ย่อมถุึงห่ล่ังเท้า ขณฺะที�นางวิิสาขาสวิมไวิ้บนศีรื่ษะ

 อสุตฺฺตฺมยํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  สุวิณฺฺณฺการื่า สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชเตฺน กรื่ณฺะใน กรื่ึสุ  สุตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ึสุ,  ตฺํ วิิเสสนะของ  

ปสาธนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

ปฏฺิมุกฺกํ  สีเส วิิสยาธารื่ะใน ปฏฺิมุกฺกํๆ วิิเสสนะของ ปาทปฺปิฏฺฺฅึๆ สัมปาปุณฺียกัมมะ 

ใน คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๓. ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  ฅาเน  มุทฺทิกา  โยเชตฺฺวิา  กตฺา  สุวิณฺฺณฺมยา  คณฺฺฅิกา  โห่นฺตฺิ,  รื่ชตฺมยา  

ปาสกา,  มตฺฺถุกมชฺเฌ  เอกา  มุทฺทิกา,  ทฺวิีสุ  กณฺฺณฺปฺปิฏฺฺฅีสุ  เทฺวิ,  คล่วิาฏฺเก  เอกา,  

ทฺวิีสุ  ชนฺนุเกสุ  เทฺวิ,  ทฺวิีสุ  กปฺปเรื่สุ  เทฺวิ,  ทฺวิีสุ  กฏฺิปฺปเทเสสุ  เทฺวิตฺิ ฯ

 (สุวิณฺฺณฺกาเรื่ห่ิ)  ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  ฅาเน  มุทฺทิกา  โยเชตฺฺวิา  กตฺา  สุวิณฺฺณฺมยา  คณฺฺฅิกา  โห่นฺตฺิ,   

รื่ชตฺมยา  (โห่นฺตฺิ)  ปาสกา,  มตฺฺถุกมชฺเฌ  เอกา  มุทฺทิกา  (อตฺฺถุิ),  ทฺวิีสุ  กณฺฺณฺปฺปิฏฺฺฅีสุ  เทฺวิ   

(มุทฺทิกา  สนฺตฺิ),  คล่วิาฏฺเก  เอกา  (มุทฺทิกา  อตฺฺถุิ),  ทฺวิีสุ  ชนฺนุเกสุ  เทฺวิ  (มุทฺทิกา  สนฺตฺิ),  ทฺวิีสุ  

กปฺปเรื่สุ  เทฺวิ  (มุทฺทิกา  สนฺตฺิ),  ทฺวิีสุ  กฏฺิปฺปเทเสสุ  เทฺวิ  (มุทฺทิกา  สนฺตฺิ)  อิตฺิ ฯ

 คณฺฅิกํา อ.ล่่กดุม ท.  (สุวิณฺณกําเรหิ) อันบุคคล่ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งทอง ท.  โยเชตฺฺวิา 

ปรื่ะกอบแล่้วิ  มุทฺทิกํา ซึ่ึ�งแห่วิน ท.  กํตฺา กรื่ะทําแล่้วิ  ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  ฅาเนิ ในที�นั้นๆ  

สุวิณฺณมยา เป็นของสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยทอง  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น,  ปิาสกํา อ.ห่่วิง ท.   

รชตฺมยา เป็นของสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยเงิน  (โหนิฺตฺิ) ย่อมเป็น,  มุทฺทิกํา อ.แห่วิน  เอุกํา  
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วิงห่นึ�ง  (อุตฺฺถุิ) มีอย่่  มตฺฺถุกํมชฺเฌ ในท่ามกล่างแห่่งกรื่ะห่ม่อม,  (มุทฺทิกํา) อ.แห่วิน 

ท.  เทฺวิ สอง  (สนิฺตฺิ) มีอย่่  กํณฺณปิฺปิิฏฺฅีสุ ที�ห่ล่ังแห่่งห่่ ท.  ทฺวิีสุ สอง,  (มุทฺทิกํา) 

อ.แห่วิน  เอุกํา วิงห่นึ�ง  (อุตฺฺถุิ) มีอย่่  คลวิาฏเกํ ที�ห่ลุ่มแห่่งคอ,  (มุทฺทิกํา) อ.แห่วิน 

ท.  เทฺวิ สอง  (สนิฺตฺิ) มีอย่่  ชนิฺนิุเกํสุ ที�เข่า ท.  ทฺวิีสุ สอง,  (มุทฺทิกํา) อ.แห่วิน ท.  

เทฺวิ สอง  (สนิฺตฺิ) มีอย่่  กํปิฺปิเรสุ ที�ศอก ท.  ทฺวิีสุ สอง,  (มุทฺทิกํา) อ.แห่วิน ท.  เทฺวิ 

สอง  (สนิฺตฺิ) มีอย่่  กํฏิปิฺปิเทเสสุ ที�ส่วินแห่่งสะเอวิ ท.  ทฺวิีสุ สอง  อุิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ   

 ล่่กดุมทั้งห่ล่าย ช่างทองปรื่ะกอบแห่วินทําในที�นั้นๆ เป็นของสําเรื่็จฺด้วิยทอง, บ่วิง 

ทั้งห่ล่าย เป็นของสําเรื่็จฺด้วิยเงิน, แห่วินห่นึ�งวิง มีในท่ามกล่างกรื่ะห่ม่อม, แห่วินสองวิง 

มีที�ห่ล่ังห่่ทั้งสอง, แห่วินห่นึ�งวิง มีที�ห่ลุ่มคอ, แห่วินสองวิง มีที�เข่าทั้งสอง, แห่วินสองวิง 

มีที�ศอกทั้งสอง, แห่วินสองวิง มีที�ส่วินแห่่งสะเอวิทั้งสอง ดังนี้แล่

 กตฺา ก็ดี  สุวิณฺฺณฺมยา ก็ดี วิิเสสนะของ คณฺฺฅิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  สุวิณฺฺณฺกาเรื่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺา  ตฺสฺมึ สองบท วิิเสสนะของ ฅาเนๆ 

วิิสยาธารื่ะใน โยเชตฺฺวิา  มุทฺทิกา อวิุตฺตฺกัมมะใน โยเชตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน กตฺา,  

ปาสกา สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชตฺมยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ,  

เอกา วิิเสสนะของ มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มตฺฺถุกมชฺเฌ 

วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ,  เทฺวิ วิิเสสนะของ มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สนฺตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิีสุ วิิเสสนะของ กณฺฺณฺปฺปิฏฺฺฅีสุๆ วิิสยาธารื่ะใน สนฺตฺิ,  เอกา วิิเสสนะของ 

มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คล่วิาฏฺเก วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ,  

เทฺวิ วิิเสสนะของ มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิีสุ วิิเสสนะ

ของ ชนฺนุเกสุๆ วิิสยาธารื่ะใน สนฺตฺิ,  เทฺวิ วิิเสสนะของ มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิีสุ วิิเสสนะของ กปฺปเรื่สุๆ วิิสยาธารื่ะใน สนฺตฺิ,  เทฺวิ วิิเสสนะ

ของ มุทฺทิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิีสุ วิิเสสนะของ กฏฺิปฺ- 

ปเทเสสุๆ วิิสยาธารื่ะใน สนฺตฺิ  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๔. ตฺสฺมึ  โข  ปน  ปสาธเน  เอกํ  โมรื่ํ  กรื่ึสุ ฯ

 (สุวิณฺฺณฺการื่า)  ตฺสฺมึ  โข  ปน  ปสาธเน  เอกํ  โมรื่ํ  กรื่ึสุ ฯ
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 ปินิ ก็  (สุวิณฺณกํารา) อ.บุคคล่ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งทอง ท.  กํรึสุ กรื่ะทําแล่้วิ  โมรํ ซึ่ึ�งนกย่ง  

เอุกํํ ตฺัวิห่นึ�ง  ตฺสฺมึ  โข  ปิสาธเนิ ในเครื่่�องปรื่ะดับนั้นแล่ ฯ

 ก็ พวิกช่างทอง ทํานกย่งห่นึ�งตฺัวิในเครื่่�องปรื่ะดับนั้นแล่

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สุวิณฺฺณฺการื่า สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ปสาธเนๆ วิิสยาธารื่ะใน กรื่ึสุ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  เอกํ วิิเสสนะ

ของ โมรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๕. ตฺสฺส  ทกฺขิณฺปสฺเส  สุวิณฺฺณฺมยานิ  ป�ฺฺจฺ  ปตฺฺตฺสตฺานิ  อเห่สุํ,  วิามปสฺเส  ป�ฺฺจฺ   

ปตฺฺตฺสตฺานิ,  ตฺุณฺฺฑํ  ปวิาฬมยํ,  อกฺขีนิ  มณฺิมยานิ,  ตฺถุา  คีวิา  จฺ  ปิ�ฺฺฉานิ  จฺ,   

ปตฺฺตฺนาฬิโย  รื่ชตฺมยา,  ตฺถุา  ชงฺฆา ฯ

 ตฺสฺส  (โมรื่สฺส)  ทกฺขิณฺปสฺเส  สุวิณฺฺณฺมยานิ  ป�ฺฺจฺ  ปตฺฺตฺสตฺานิ  อเห่สุํ,  (ตฺสฺส  โมรื่สฺส)  วิามปสฺเส  

ป�ฺฺจฺ  ปตฺฺตฺสตฺานิ  (อเห่สุํ),  ตฺุณฺฺฑํ  ปวิาฬมยํ  (อโห่สิ),  อกฺขีนิ  มณฺิมยานิ  (อเห่สุํ),  ตฺถุา  คีวิา  จฺ  

ปิ�ฺฺฉานิ  จฺ  (มณฺิมยานิ  อเห่สุํ),  ปตฺฺตฺนาฬิโย  รื่ชตฺมยา  (อเห่สุํ),  ตฺถุา  ชงฺฆา  (รื่ชตฺมยา   

อเห่สุํ) ฯ

 ปิตฺฺตฺสตฺานิิ อ.รื่้อยแห่่งขนปีก ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สุวิณฺณมยา อันสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยทอง   

อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ  ทกํฺขิณปิสฺเส ณฺ ข้างเบ่้องขวิา  ตฺสฺส  (โมรสฺส) ของนกย่งนั้น,  ปิตฺฺตฺ-

สตฺานิิ อ.รื่้อยแห่่งขนปีก ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  (อุเหสุํ) ได้มีแล่้วิ  วิามปิสฺเส ณฺ ข้างเบ่้องซึ่้าย  

(ตฺสฺส  โมรสฺส) ของนกย่งนั้น,  ตฺุณฺฑํ อ.จฺะงอยปาก  ปิวิาฬมยํ เป็นของสําเรื่็จฺแล่้วิ

ด้วิยแก้วิปรื่ะพาฬ  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ,  อุกํฺขีนิิ อ.นัยน์ตฺา ท.  มณิมยานิิ เป็นของ

สําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยแก้วิมณฺี  (อุเหสุํ) ได้เป็นแล่้วิ,  ตฺถุา อ.เห่ม่อนอย่างนั้น  คีวิา  จฺ ค่อ 

อ.คอด้วิย  ปิิญฺฉานิิ  จฺ ค่อ อ.แวิวิห่าง ท. ด้วิย  (มณิมยานิิ) เป็นของสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิย

แก้วิมณฺี  (อุเหสุํ) ได้เป็นแล่้วิ,  ปิตฺฺตฺนิาฬิโย อ.ก้านแห่่งขนปีก ท.  รชตฺมยา เป็นของ

สําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยเงิน  (อุเหสุํ) ได้เป็นแล่้วิ,  ตฺถุา อ.เห่ม่อนอย่างนั้น  ชงฺฆา ค่อ อ.แข้ง ท.  

(รชตฺมยา) เป็นของสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยเงิน  (อุเหสุํ) ได้เป็นแล่้วิ ฯ

    ขนปีก ๕๐๐ อัน ได้สําเรื่็จฺด้วิยทอง ณฺ ที�ข้างเบ่้องขวิาของนกย่งนั้น, ขนปีก ๕๐๐ อัน 

ได้มี ณฺ ข้างเบ่้องซึ่้ายของนกย่งนั้น, จฺะงอยปาก ได้สําเรื่็จฺด้วิยแก้วิปรื่ะพาฬ, นัยน์ตฺา
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ทั้งห่ล่าย ได้สําเรื่็จฺด้วิยแก้วิมณฺี, เช่นกัน ค่อ คอแล่ะแวิวิห่าง ได้สําเรื่็จฺด้วิยแก้วิมณฺี, 

ก้านขนปีก ได้สําเรื่็จฺด้วิยเงิน, เช่นกัน ค่อ แข้งทั้งห่ล่าย ได้สําเรื่็จฺด้วิยเงิน

 สุวิณฺฺณฺมยานิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ ปตฺฺตฺสตฺานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะของ โมรื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทกฺขิณฺปสฺเสๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน อเห่สุํ,  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ ปตฺฺตฺสตฺานิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺสฺส วิิเสสนของ โมรื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิามปสฺเสๆ วิิสยาธารื่ะใน อเห่สุํ,  ตฺุณฺฺฑํ 

สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปวิาฬมยํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  อกฺขีนิ 

สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มณฺิมยานิ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อเห่สุํ,  ตฺถุา 

สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คีวิา ก็ดี  ปิ�ฺฺฉานิ ก็ดี วิิเสสล่าภิีของ ตฺถุา  

จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ คีวิา แล่ะ ปิ�ฺฺฉานิ  มณฺิมยานิ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อเห่สุํ,  

ปตฺฺตฺนาฬิโย สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่ชตฺมยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

อเห่สุํ,  ตฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชงฺฆา วิิเสสล่าภิีของ ตฺถุา  

รื่ชตฺมยา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อเห่สุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๖. โส  วิิสาขาย  มตฺฺถุกมชฺเฌ  ปพฺพตฺก่เฏฺ  ฅตฺฺวิา  นจฺฺจฺนมย่โรื่  วิิย  ขายตฺิ ฯ

 โส  (โมโรื่)  วิิสาขาย  มตฺฺถุกมชฺเฌ  ปพฺพตฺก่เฏฺ  ฅตฺฺวิา  นจฺฺจฺนมย่โรื่  วิิย  ขายตฺิ ฯ

 โส  (โมโร) อ.นกย่งนั้น  ขายตฺิ ย่อมปรื่ากฏฺ  มตฺฺถุกํมชฺเฌ ในท่ามกล่างแห่่งกรื่ะห่ม่อม  

วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  ปิพฺฺพฺตฺกํูเฏ  ฅตฺฺวิา  นิจฺฺจฺนิมยูโร  วิิย รื่าวิกะ อ.นกย่ง ตฺัวิย่น 

รื่ําแพน บนยอดแห่่งภิ่เขา ฯ  

 นกย่งนั้น ย่อมปรื่ากฏฺในท่ามกล่างกรื่ะห่ม่อมของนางวิิสาขา ดุจฺนกย่งตฺัวิย่นรื่ําแพน

บนยอดภิ่เขา

 โส วิิเสสนะของ โมโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ขายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย สามี- 

สัมพันธะใน มตฺฺถุกมชฺเฌ วิิสยาธารื่ะใน ขายตฺิ  ปตฺฺตฺพก่เฏฺ วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ  

สมานกาล่กิรื่ิยาใน นจฺฺจฺนมย่โรื่ๆ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ปพฺพตฺ-

ก่เฏฺ  ฅตฺฺวิา  นจฺฺจฺนมย่โรื่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๒๗. ปตฺฺตฺนาฬิสห่สฺสสฺส  สทฺโท  ทิพฺพสงฺคีตฺํ  วิิย  ป�ฺฺจฺงฺคิกตฺุรื่ิยโฆโส  วิิย  จฺ  ปวิตฺฺตฺตฺิ ฯ

 ปตฺฺตฺนาฬิสห่สฺสสฺส  สทฺโท  ทิพฺพสงฺคีตฺํ  วิิย  (จฺ)  ป�ฺฺจฺงฺคิกตฺุรื่ิยโฆโส  วิิย  จฺ  ปวิตฺฺตฺตฺิ ฯ

 สทฺโท อ.เสียง  ปิตฺฺตฺนิาฬิสหสฺสสฺส แห่่งพันแห่่งก้านแห่่งขนปีก  ปิวิตฺฺตฺตฺิ ย่อมเป็นไป

ทั�วิ  ทิพฺฺพฺสงฺคีตฺํ  วิิย  (จฺ) รื่าวิกะ อ.เพล่งขับอันเป็นทิพย์ด้วิย  ปิญฺจฺงฺคิกํตฺุริยโฆโส  วิิย  

จฺ รื่าวิกะ อ.เสียงกึกก้องแห่่งดนตฺรื่ีอันปรื่ะกอบแล่้วิด้วิยองค์ห่้าด้วิย ฯ 

 เสียงก้านขนปีกห่นึ�งพัน ย่อมเป็นไปทั�วิ ดุจฺเพล่งขับทิพย์ แล่ะดุจฺเสียงกึกก้องของ

ดนตฺรื่ีที�ปรื่ะกอบด้วิยองค์ ๕

 สทฺโท สุทธกัตฺตฺาใน ปวิตฺฺตฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปตฺฺตฺนาฬิสห่สฺสสฺส สามี- 

สัมพันธะใน สทฺโท  ทิพฺพสงฺคีตฺํ อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  ป�ฺฺจฺงฺคิกตฺุรื่ิยโฆโส อุปมาล่ิงคัตฺถุะ   

วิิย สองศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ทิพฺพสงฺคีตฺํ แล่ะ ป�ฺฺจฺงฺคิกตฺุรื่ิยโฆโส  จฺศัพท์  

ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ทิพฺพสงฺคีตฺํ แล่ะ ป�ฺฺจฺงฺคิกตฺุรื่ิยโฆโส ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๘. สนฺตฺิกํ  อุปคตฺาเยวิ  ตฺสฺส  อโมรื่ภิาวิํ  ชานนฺตฺิ ฯ

 (ชนา)  สนฺตฺิกํ  อุปคตฺา  เอวิ  ตฺสฺส  (โมรื่สฺส)  อโมรื่ภิาวิํ  ชานนฺตฺิ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  อุุปิคตฺา  เอุวิ เข้าถุึงแล่้วิ  สนิฺตฺิกํํ ซึ่ึ�งที�ใกล่้นั�นเทียวิ  ชานินิฺตฺิ ย่อมรื่่้  

ตฺสฺส  (โมรสฺส)  อุโมรภาวิํ ซึ่ึ�งควิามที�- แห่่งนกย่งนั้น -เป็นสัตฺวิ์มิใช่นกย่ง ฯ

 พวิกชน เข้าถุึงที�ใกล่้เท่านั้น ย่อมรื่่้วิ่าไม่ใช่นกย่ง

 ชนา สุทธกัตฺตฺาใน ชานนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สนฺตฺิกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน  

อุปคตฺา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อุปคตฺาๆ วิิเสสนะของ ชนา  ตฺสฺส วิิเสสนะของ  

โมรื่สฺสๆ ภิาวิาทิสัมพันธะใน อโมรื่ภิาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๒๙. ปสาธนํ  นวิโกฏฺิอคฺฆนกํ  อโห่สิ ฯ

 ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  นิวิโกํฏิอุคฺฆนิกํํ เป็นของมีรื่าคามีโกฏฺิเก้าเป็นปรื่ะมาณฺ  

อโห่สิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ
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 เครื่่�องปรื่ะดับ ได้มีรื่าคา ๙ โกฏฺิ

 ปสาธนํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นวิโกฏฺิอคฺฆนกํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๐. สตฺสห่สฺสํ  ห่ตฺฺถุกมฺมม่ล่ํ  ทียิตฺฺถุ ฯ

 (เสฏฺฺฅินา)  สตฺสห่สฺสํ  ห่ตฺฺถุกมฺมม่ล่ํ  (กตฺฺวิา)  ทียิตฺฺถุ ฯ

 สตฺสหสฺส ํอ.แสนแห่่งทรื่ัพย์  (เสฏฺฅินิา) อันเศรื่ษฐี  ทียิตฺฺถุ ให่้แล่้วิ  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา   

หตฺฺถุกํมฺมมูลํ ให่้เป็นม่ล่ค่าแห่่งห่ัตฺถุกรื่รื่ม ฯ

 เศรื่ษฐีให่้ทรื่ัพย์ห่นึ�งแสน ทําให่้เป็นม่ล่ค่าของห่ัตฺถุกรื่รื่ม

 สตฺสห่สฺสํ วิุตฺตฺกัมมะใน ทียิตฺฺถุๆ อาขยาตฺบทกัมมวิาจฺก  เสฏฺฺฅินา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

ทียิตฺฺถุ  ห่ตฺฺถุกมฺมม่ล่ํ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทียิตฺฺถุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๑. “กิสฺส  ปน  นิสฺสนฺเทน  ตฺาเยตฺํ  ปสาธนํ  ล่ทฺธนฺตฺิ ฯ  

 “กิสฺส  (กมฺมสฺส)  ปน  นิสฺสนฺเทน  ตฺาย  (วิิสาขาย)  เอตฺํ  ปสาธนํ  ล่ทฺธํ”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉา) ฯ

 (ปิุจฺฺฉา) อ.อันถุาม  อุิตฺิ วิ่า  “ปินิ ก็  เอุตฺํ  ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั�น  ตฺาย   

(วิิสาขาย) อันนางวิิสาขานั้น  ลทฺธํ ได้แล่้วิ  นิิสฺสนิฺเทนิ เพรื่าะวิิบากเป็นเครื่่�องไห่ล่

ออก  กํิสฺส  (กํมฺมสฺส) แห่่งกรื่รื่มอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   ถุามวิ่า “ก็ เครื่่�องปรื่ะดับนั�น นางวิิสาขานั�น ได้เพรื่าะวิิบากแห่่งกรื่รื่มอะไรื่ ?”

 “ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เอตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ล่ทฺธํๆ กิตฺบท-

กัมมวิาจฺก  กิสฺส วิิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เห่ตฺุใน ล่ทฺธํ  

ตฺาย วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ปุจฺฺฉาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๒. สา  กิรื่  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  วิีสตฺิยา  ภิิกฺขุสห่สฺสานํ  จฺีวิรื่สาฏฺกํ  ทตฺฺวิา  สุตฺฺตฺมฺปิ  

ส่จฺิโยปิ  รื่ชนมฺปิ  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺกเมวิ  อทาสิ ฯ  
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 “สา  (วิิสาขา)  กิรื่  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  วิีสตฺิยา  ภิิกฺขุสห่สฺสานํ  จฺีวิรื่สาฏฺกํ  ทตฺฺวิา  สุตฺฺตฺมฺปิ  

ส่จฺิโยปิ  รื่ชนมฺปิ  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺกํ  เอวิ  อทาสิ”  (อิตฺิ  วิิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิิสฺสชฺชนิํ) อ.อันแก้  อุิตฺิ วิ่า  “กํิร ได้ยินวิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ทตฺฺวิา 

ถุวิายแล่้วิ  จฺีวิรสาฏกํํ ซึ่ึ�งผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่  ภิกํฺขุสหสฺสานิํ เพ่�อพันแห่่งภิิกษุ ท.  วิีสตฺิ 

ยี�สิบ  อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ  สุตฺฺตฺมฺปิิ ซึ่ึ�งด้ายบ้าง  สูจฺิโยปิิ ซึ่ึ�งเข็ม ท. บ้าง  รชนิมฺปิิ ซึ่ึ�ง

วิัตฺถุุเป็นเครื่่�องย้อมบ้าง  สนิฺตฺกํํ อันเป็นของมีอย่่  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺนนั�นเทียวิ  กํสฺสปิ-

สมฺมาสมฺพฺุทฺธกําเล ในกาล่แห่่งพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แก้วิ่า “ทรื่าบมาวิ่า นางวิิสาขานั�น ถุวิายผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ แก่ภิิกษุ ๒๐,๐๐๐ รื่่ป  

ได้ถุวิายด้ายบ้าง เข็มบ้าง วิัตฺถุุเป็นเครื่่�องย้อมบ้าง อันเป็นของมีอย่่ของตฺนนั�นแห่ล่ะ 

ในกาล่แห่่งพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะ”

 “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน อทาสิ  วิีสตฺิยา วิิเสสนะของ  

ภิิกฺขุสห่สฺสานํๆ สัมปทานใน ทตฺฺวิา  จฺีวิรื่สาฏฺกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อทาสิ  อปิ สามศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ สุตฺฺตฺํ  ส่จฺิโย แล่ะ รื่ชนํ  สุตฺฺตฺํ ก็ดี  ส่จฺิโย ก็ดี  

รื่ชนํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน สนฺตฺกํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะ

เข้ากับ สนฺตฺกํๆ วิิเสสนะของ สุตฺฺตฺํ  ส่จฺิโย แล่ะ รื่ชนํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิิสฺสชฺชนํๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ ฯ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๓. ตฺสฺส  จฺีวิรื่ทานสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิมํ  ปสาธนํ  ล่ภิิ ฯ

 (สา  วิิสาขา)  ตฺสฺส  จฺีวิรื่ทานสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิมํ  ปสาธนํ  ล่ภิิ ฯ

 (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ลภิ ได้แล่้วิ  อุิมํ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนี้   

นิิสฺสนิฺเทนิ เพรื่าะวิิบากเป็นเครื่่�องไห่ล่ออก  ตฺสฺส  จฺีวิรทานิสฺส แห่่งการื่ถุวิายซึ่ึ�งจฺีวิรื่

นั้น ฯ

 นางวิิสาขานั้น ได้เครื่่�องปรื่ะดับนี้ เพรื่าะวิิบากแห่่งการื่ถุวิายจฺีวิรื่นั้น

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะของ 
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จฺีวิรื่ทานสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เห่ตฺุใน ล่ภิิ  อิมํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๔. อิตฺฺถุีนํ  ห่ิ  จฺีวิรื่ทานํ  มห่าล่ตฺาปสาธเนน  มตฺฺถุกํ  ปปฺโปตฺิ,  ปุรื่ิสานํ  อิทฺธิมยปตฺฺตฺ- 

จฺีวิเรื่นาตฺิ ฯ

 อิตฺฺถุีนํ  ห่ิ  จฺีวิรื่ทานํ  มห่าล่ตฺาปสาธเนน  มตฺฺถุกํ  ปปฺโปตฺิ,  ปุรื่ิสานํ  (จฺีวิรื่ทานํ)  อิทฺธิมยปตฺฺตฺจฺีวิเรื่น  

(มตฺฺถุกํ  ปปฺโปตฺิ)  อิตฺิ ฯ  

 หิ จฺรื่ิงอย่่  จฺีวิรทานิํ อ.การื่ถุวิายซึ่ึ�งจฺีวิรื่  อุิตฺฺถุีนิํ ของห่ญิง ท.  ปิปิฺโปิตฺิ ย่อมถุึง   

มตฺฺถุกํํ ซึ่ึ�งที�สุด  มหาลตฺาปิสาธเนินิ ด้วิยเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา,  (จฺีวิรทานิํ) 

อ.การื่ถุวิายซึ่ึ�งจฺีวิรื่  ปิุริสานิํ ของบุรืุ่ษ ท.  (ปิปิฺโปิตฺิ) ย่อมถุึง  (มตฺฺถุกํํ) ซึ่ึ�งที�สุด  

อุิทฺธิมยปิตฺฺตฺจฺีวิเรนิ ด้วิยบาตฺรื่แล่ะจฺีวิรื่อันสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยฤทธิ์  อุิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 แท้จฺรื่ิง การื่ถุวิายจฺีวิรื่ของพวิกห่ญิง ย่อมถุึงที�สุดด้วิยเครื่่�องปรื่ะดับมห่าล่ดา, การื่ถุวิาย

จฺีวิรื่ของพวิกบุรืุ่ษ ย่อมถุึงที�สุด ด้วิยบาตฺรื่แล่ะจฺีวิรื่อันสําเรื่็จฺด้วิยฤทธิ์ ดังนี้แล่

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  จฺีวิรื่ทานํ สุทธกัตฺตฺาใน ปปฺโปตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อิตฺฺถุีนํ สามีสัมพันธะใน จฺีวิรื่ทานํ  มห่าล่ตฺาปสาธเนน กรื่ณฺะใน ปปฺโปตฺิ  มตฺฺถุกํ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปปฺโปตฺิ,  จฺีวิรื่ทานํ สุทธกัตฺตฺาใน ปปฺโปตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ปุรื่ิสานํ สามีสัมพันธะใน จฺีวิรื่ทานํ  อิทฺธิมยปตฺฺตฺจฺีวิเรื่น กรื่ณฺะใน ปปฺโปตฺิ  มตฺฺถุกํ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปปฺโปตฺิ  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๕. เอวิํ  มห่าเสฏฺฺฅี  จฺตฺ่ห่ิ  มาเสห่ิ  ธีตฺุ  ปรื่ิวิจฺฺฉํ  กตฺฺวิา  ตฺสฺสา  เทยฺยธมฺมํ  ททมาโน   

กห่าปณฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ  อทาสิ,  สุวิณฺฺณฺภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ   

รื่ชตฺภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  ตฺมฺพภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  กํสภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สุตฺฺตฺวิตฺฺถุ- 

โกเสยฺยวิตฺฺถุป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สปฺปิป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  เตฺล่ป่รื่านิ   ป�ฺฺจฺ  ผาณฺิตฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ   

สาล่ิตฺณฺฺฑุล่ป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  นงฺคล่ผาล่าทิอุปกรื่ณฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ  อทาสิ ฯ

 เอวิํ  มห่าเสฏฺฺฅี  จฺตฺ่ห่ิ  มาเสห่ิ  ธีตฺุ  ปรื่ิวิจฺฺฉํ  กตฺฺวิา  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  เทยฺยธมฺมํ  ททมาโน   

กห่าปณฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ  อทาสิ,  สุวิณฺฺณฺภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ  รื่ชตฺภิาชนป่รื่านิ  
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ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  ตฺมฺพภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  กํสภิาชนป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  

สุตฺฺตฺวิตฺฺถุโกเสยฺยวิตฺฺถุป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  สปฺปิป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  เตฺล่ป่รื่านิ   ป�ฺฺจฺ  

(สกฏฺสตฺานิ)  ผาณฺิตฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  สาล่ิตฺณฺฺฑุล่ป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  (สกฏฺสตฺานิ)  นงฺคล่- 

ผาล่าทิอุปกรื่ณฺป่รื่านิ  ป�ฺฺจฺ  สกฏฺสตฺานิ  อทาสิ ฯ

 มหาเสฏฺฅี อ.มห่าเศรื่ษฐี  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ปิริวิจฺฺฉํ ซึ่ึ�งการื่ตฺรื่ะเตฺรื่ียม  ธีตฺุ แก่ธิดา  

มาเสหิ โดยเด่อน ท.  จฺตฺูหิ สี�  เอุวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้  ททมาโนิ เม่�อให่้  เทยฺยธมฺมํ 

ซึ่ึ�งไทยธรื่รื่ม  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) แก่นางวิิสาขานั้น  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  สกํฏสตฺานิิ ซึ่ึ�ง

รื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  กํหาปิณปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยกห่าปณฺะ,  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  

สกํฏสตฺานิิ ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สุวิณฺณภาชนิปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะ

อันเป็นวิิการื่แห่่งทอง  (สกํฏสตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  รชตฺภาชนิ- 

ปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะอันเป็นวิิการื่แห่่งเงิน  (สกํฏสตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  

ปิญฺจฺ ห่้า  ตฺมฺพฺภาชนิปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะอันเป็นวิิการื่แห่่งทองแดง  (สกํฏ- 

สตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  กํํสภาชนิปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะอันเป็น

วิิการื่แห่่งสํารื่ิด  (สกํฏสตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สุตฺฺตฺวิตฺฺถุโกํเสยฺย-

วิตฺฺถุปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยผ้าอันสําเรื่็จฺแล่้วิด้วิยด้ายแล่ะผ้าอันสําเรื่็จฺด้วิยไห่ม  (สกํฏ- 

สตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สปิฺปิิปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยเนยใส  (สกํฏสตฺานิิ) 

ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  เตฺลปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยนํ้ามัน  (สกํฏสตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อย

แห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า    ผาณิตฺปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยนํ้าอ้อย  (สกํฏสตฺานิิ) ซึ่ึ�งรื่้อย

แห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  สาลิตฺณฺฑุลปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิยข้าวิสารื่แห่่งข้าวิสาล่ี  สกํฏ-

สตฺานิิ ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งเกวิียน ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  นิงฺคลผาลาทิอุุปิกํรณปิูรานิิ อันเตฺ็มด้วิย

อุปกรื่ณฺ์มีไถุแล่ะผาล่เป็นตฺ้น ฯ

  ท่านมห่าเศรื่ษฐี ใช้เวิล่า ๔ เด่อน ทําการื่ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแก่ธิดา ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ เม่�อให่้

ไทยธรื่รื่มแก่นางวิิสาขานั้น ได้ให่้เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยกห่าปณฺะ, ได้ให่้เกวิียน 

๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะทองคํา เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะเงิน เกวิียน 

๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะทองแดง เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยภิาชนะสํารื่ิด 

เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยผ้าที�ทําจฺากด้ายแล่ะผ้าไห่ม เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็ม

ด้วิยเนยใส เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยนํ้ามัน เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยนํ้าอ้อย 
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เกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิยข้าวิสารื่แห่่งข้าวิสาล่ี แล่ะเกวิียน ๕๐๐ เล่่ม อันเตฺ็มด้วิย

อุปกรื่ณฺ์มีไถุแล่ะผาล่เป็นตฺ้น

 มห่าเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ  จฺตฺ่ห่ิ 

วิิเสสนะของ มาเสห่ิๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน กตฺฺวิา  ธีตฺุ สัมปทานใน กตฺฺวิา  ปรื่ิวิจฺฺฉํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ททมาโน  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สัมปทาน

ใน ททมาโน  เทยฺยธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ททมาโนๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มห่าเสฏฺฺฅี   

กห่าปณฺป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ,   

สุวิณฺฺณฺภิาชนป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ  

รื่ชตฺภิาชนป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ   

ตฺมฺพภิาชนป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ   

กํสภิาชนป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ   

สุตฺฺตฺวิตฺฺถุโกเสยฺยวิตฺฺถุป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อทาสิ  สปฺปิป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ   

เตฺล่ป่รื่านิ ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ  ผาณฺิตฺป่รื่านิ 

ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ  สาล่ิตฺณฺฺฑุล่ป่รื่านิ ก็ดี  

ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ  นงฺคล่ผาล่าทิอุปกรื่ณฺป่รื่านิ 

ก็ดี  ป�ฺฺจฺ ก็ดี วิิเสสนะของ สกฏฺสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ   

 ................................................................................................................................

๑๓๖. เอวิํ  กิรื่สฺส  อโห่สิ  “มม  ธีตฺาย  คตฺฏฺฺฅาเน  ‘อสุเกน  นาม  เม  อตฺฺโถุตฺิ  มา  ปรื่สฺส   

เคห่ทฺวิารื่ํ  ปห่ิณฺีตฺิ;  ตฺสฺมา  สพฺพุปกรื่ณฺานิ  ทาเปสิ ฯ

 เอวิํ  (จฺินฺตฺนํ)  กิรื่  อสฺส  (เสฏฺฺฅิสฺส)  อโห่สิ  “(สา  มม  ธีตฺา)  มม  ธีตฺาย  คตฺฏฺฺฅาเน  ‘อสุเกน  นาม  

(วิตฺฺถุุนา)  เม  อตฺฺโถุ  (อตฺฺถุิ)’  อิตฺิ  (วิจฺเนน)  มา  ปรื่สฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  เคห่ทฺวิารื่ํ  ปห่ิณฺีตฺิ;  ตฺสฺมา  

(มห่าเสฏฺฺฅี  ปุคฺคล่ํ)  สพฺพุปกรื่ณฺานิ  ทาเปสิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  เอุวิํ  (จฺินิฺตฺนิํ) อ.ควิามคิดอย่างนี้  อุิตฺิ วิ่า  “(ธีตฺา) อ.ธิดา  (มม) ของเรื่า  

(สา) นั้น  มา  ปิหิณิ อย่าส่งไปแล่้วิ  เคหทฺวิารํ ส่่ปรื่ะตฺ่แห่่งเรื่่อน  ปิรสฺส  (ปิุคฺคลสฺส) 

ของบุคคล่อ่�น  (วิจฺเนินิ) ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  ‘อุตฺฺโถุ อ.ควิามตฺ้องการื่  (วิตฺฺถุุนิา) ด้วิยวิัตฺถุุ  

อุสุเกํนิ  นิาม ช่�อโน้น  (อุตฺฺถุิ) มีอย่่  เม แก่เรื่า’  อุิตฺิ ดังนี้  คตฺฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�ไป
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แล่้วิ  ธีตฺาย แห่่งธิดา  มม ของเรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  อุโหสิ ได้มีแล่้วิ  อุสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  

แก่เศรื่ษฐีนั้น;  ตฺสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (มหาเสฏฺฅี) อ.มห่าเศรื่ษฐี  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  

ทาเปิสิ ให่้ให่้แล่้วิ  สพฺฺพฺุปิกํรณานิิ ซึ่ึ�งอุปกรื่ณฺ์ทั้งปวิง ท. ฯ

 ได้ยินวิ่า เศรื่ษฐีนั้นได้มีควิามคิดย่างนี้วิ่า “ธิดาของเรื่านั้น อย่าส่งไปส่่ปรื่ะตฺ่เรื่่อนของ

บุคคล่อ่�น ด้วิยคําวิ่า ‘ควิามตฺ้องการื่ด้วิยวิัตฺถุุช่�อโน้น มีอย่่แก่เรื่า’ ดังนี้ ในที�เป็นไป 

แห่่งธิดาของเรื่า, เพรื่าะฉะนั้น ท่านมห่าเศรื่ษฐี จฺึงสั�งให่้คนให่้อุปกรื่ณฺ์ครื่บทุกอย่าง

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิํ วิิเสสนะของ จฺินฺตฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน อโห่สิ  “สา วิิเสสนะของ ธีตฺาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน ธีตฺา  มม สามี- 

สัมพันธะใน ธีตฺายๆ สามีสัมพันธะใน คตฺฏฺฺฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ปห่ิณฺิ  ‘อตฺฺโถุ  

สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อสุเกนๆ 

วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุนาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อตฺฺโถุ  เม สัมปทานใน อตฺฺถุิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน ปห่ิณฺิ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ปห่ิณฺิ  ปรื่สฺส วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน เคห่ทฺวิารื่ํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปห่ิณฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน เอวิํ   

จฺินฺตฺนํ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  มห่าเสฏฺฺฅี เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ทาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  

ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ทาเปสิ  สพฺพุปกรื่ณฺานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๗. เอเกกสฺมึ  รื่เถุ  สพฺพาล่งฺการื่ปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺา  ตฺิสฺโส  ตฺิสฺโส  วิณฺฺณฺทาสิโย  ฅเปตฺฺวิา   

ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  อทาสิ,  “เอตฺฺตฺกา  นห่าเปนฺตฺิโย  โภิเชนฺตฺิโย  อล่งฺกโรื่นฺตฺิโย  วิิจฺรื่ถุาตฺิ   

ทิยฑฺฒสห่สฺสปรื่ิจฺารื่ิกาโย  อทาสิ ฯ

 (มห่าเสฏฺฺฅี)  เอเกกสฺมึ  รื่เถุ  สพฺพาล่งฺการื่ปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺา  ตฺิสฺโส  ตฺิสฺโส  วิณฺฺณฺทาสิโย  ฅเปตฺฺวิา  

ป�ฺฺจฺ  รื่ถุสตฺานิ  อทาสิ,  “เอตฺฺตฺกา  (ตฺุมฺเห่  มยฺห่ํ  ธีตฺรื่ํ)  นห่าเปนฺตฺิโย  โภิเชนฺตฺิโย  อล่งฺกโรื่นฺตฺิโย  

วิิจฺรื่ถุาตฺิ  (วิจฺเนน)  ทิยฑฺฒสห่สฺสปรื่ิจฺารื่ิกาโย  อทาสิ ฯ

 (มหาเสฏฺฅี) อ.มห่าเศรื่ษฐี  ฅเปิตฺฺวิา ตฺั้วิไวิ้แล่้วิ  วิณฺณทาสิโย ซึ่ึ�งนางวิรื่รื่ณฺทาสี ท.  

ตฺิสฺโส  ตฺิสฺโส สามๆ  สพฺฺพฺาลงฺกํารปิฺปิฏิมณฺฑิตฺา ผ่้ปรื่ะดับเฉพาะแล่้วิด้วิยเครื่่�อง

อล่ังการื่ทั้งปวิง  รเถุ บนรื่ถุ  เอุเกํกํสฺมึ คันห่นึ�งๆ  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  รถุสตฺานิิ ซึ่ึ�งรื่้อย
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แห่่งรื่ถุ ท.  ปิญฺจฺ ห่้า,  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  ทิยฑฺฒสหสฺสปิริจฺาริกําโย ซึ่ึ�งห่ญิงผ่้รื่ับใช้มี

พันที�สองด้วิยทั้งกึ�งเป็นปรื่ะมาณฺ ท.  (วิจฺเนินิ) ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.เจฺ้า ท.  

เอุตฺฺตฺกํา ผ่้มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  (ธีตฺรํ) ยังธิดา  (มยฺหํ) ของเรื่า  นิหาเปินิฺตฺิโย ให่้อาบอย่่  

โภเชนิฺตฺิโย ให่้บรื่ิโภิคอย่่  อุลงฺกํโรนิฺตฺิโย ปรื่ะดับอย่่  วิิจฺรถุ จฺงเที�ยวิไป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ท่านมห่าเศรื่ษฐี ตฺั้งนางวิรื่รื่ณฺทาสีไวิ้ ฝ่ายล่ะ ๓ คน ผ่้ปรื่ะดับด้วิยเครื่่�องอล่ังการื่ทั้งปวิง 

บนรื่ถุคันห่นึ�งๆ ได้ให่้รื่ถุ ๕๐๐ คัน, ได้ให่้ห่ญิงรื่ับใช้ ๑,๕๐๐ คน ด้วิยคําวิ่า “พวิกเธอ 

มีปรื่ะมาณฺเท่านี้ จฺงให่้ธิดาของเรื่าอาบ ให่้บรื่ิโภิค ปรื่ะดับธิดาของเรื่าเที�ยวิไปเถุิด”

 มห่าเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอเกกสฺมึ วิิเสสนะ

ของ รื่เถุๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวิา  สพฺพาล่งฺการื่ปฺปฏฺิมณฺฺฑิตฺา ก็ดี  ตฺิสฺโส สองบทก็ดี  

วิิเสสนะของ วิณฺฺณฺทาสิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  ป�ฺฺจฺ 

วิิเสสนะของ รื่ถุสตฺานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ,  “เอตฺฺตฺกา วิิเสสนะของ ตฺุมฺเห่ๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน วิิจฺรื่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺรื่ํๆ การื่ิตฺกัมมะใน  

นห่าเปนฺตฺิโย แล่ะ โภิเชนฺตฺิโย  นห่าเปนฺตฺิโย ก็ดี  โภิเชนฺตฺิโย ก็ดี  อล่งฺกโรื่นฺตฺิโย ก็ดี 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ตฺุมฺเห่”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อทาสิ  ทิยฑฺฒสห่สฺส-

ปรื่ิจฺารื่ิกาโย อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๘. อถุสฺส  เอตฺทโห่สิ  “มม  ธีตฺุ  คาโวิ  ทสฺสามีตฺิ ฯ

 อถุ  อสฺส  (มห่าเสฏฺฺฅิสฺส)  เอตฺํ  (จฺินฺตฺนํ)  อโห่สิ  “(อห่ํ)  มม  ธีตฺุ  คาโวิ  ทสฺสามีตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เอุตฺํ  (จฺินิฺตฺนิํ) อ.ควิามคิดนั�น  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) อ.เรื่า  ทสฺสามิ จฺักให่้  คาโวิ 

ซึ่ึ�งโค ท.  ธีตฺุ แก่ธิดา  มม ของเรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  อุโหสิ ได้มีแล่้วิ  อุสฺส  (มหาเสฏฺฅิสฺส) 

แก่มห่าเศรื่ษฐีนั้น ฯ

 ทีนั้น มห่าเศรื่ษฐีนั้นได้มีควิามคิดนั�นวิ่า “เรื่าจฺักให่้โคทั้งห่ล่าย แก่ธิดาของเรื่า” ดังนี้

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอตฺํ วิิเสสนะของ จฺินฺตฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อสฺส วิิเสสนะของ มห่าเสฏฺฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน อโห่สิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สัมปทานใน ทสฺสามิ  คาโวิ อวิุตฺตฺ-
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กัมมะใน ทสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน เอตฺํ  จฺินฺตฺนํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๓๙. โส  ปุรื่ิเส  อาณฺาเปสิ  “คจฺฺฉถุ  ภิเณฺ,  จฺ่ฬวิชสฺส  ทฺวิารื่ํ  วิิวิรื่ิตฺฺวิา  ตฺีสุ  คาวิุเตฺสุ  ตฺิสฺโส 

เภิรื่ิโย  คเห่ตฺฺวิา  ตฺิฏฺฺฅถุ,  ปุถุุล่โตฺ  อุสภิมตฺฺเตฺ  ฅาเน  อุโภิสุ  ปสฺเสสุ  ตฺิฏฺฺฅถุ,  คาวิีนํ  

ตฺโตฺ  ปรื่ํ  คนฺตฺํุ  มา  เทถุ,  เอวิํ  ฅิตฺกาเล่  เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  กเรื่ยฺยาถุาตฺิ ฯ

 โส  (มห่าเสฏฺฺฅี)  ปุรื่ิเส  อาณฺาเปสิ  “(ตฺุมฺเห่)  คจฺฺฉถุ  ภิเณฺ,  (ตฺุมฺเห่)  จฺ่ฬวิชสฺส  ทฺวิารื่ํ  วิิวิรื่ิตฺฺวิา  

ตฺีสุ  คาวิุเตฺสุ  ตฺิสฺโส  เภิรื่ิโย  คเห่ตฺฺวิา  ตฺิฏฺฺฅถุ,  (ตฺุมฺเห่)  ปุถุุล่โตฺ  อุสภิมตฺฺเตฺ  ฅาเน  อุโภิสุ  ปสฺเสสุ  

ตฺิฏฺฺฅถุ,  (ตฺุมฺเห่)  คาวิีนํ  ตฺโตฺ  (ฅานโตฺ)  ปรื่ํ  (ฅานํ)  คนฺตฺํุ  มา  เทถุ,  (ตฺุมฺเห่)  เอวิํ  ฅิตฺกาเล่   

เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  กเรื่ยฺยาถุาตฺิ ฯ

 โส  (มหาเสฏฺฅี) อ.มห่าเศรื่ษฐีนั้น  อุาณาเปิสิ สั�งบังคับแล่้วิ  ปิุริเส ซึ่ึ�งบุรืุ่ษ ท.  อุิตฺิ วิ่า  

“ภเณ แน่ะพนาย  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คจฺฺฉถุ จฺงไป,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วิิวิริตฺฺวิา เปิด

แล่้วิ  ทฺวิารํ ซึ่ึ�งปรื่ะตฺ่  จฺูฬวิชสฺส ของคอกน้อย  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  เภริโย ซึ่ึ�งกล่อง 

ท.  ตฺิสฺโส สาม  คาวิุเตฺสุ ในคาวิุตฺ ท.  ตฺีสุ สาม  ตฺิฏฺฅถุ จฺงย่นอย่่,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

ตฺิฏฺฅถุ จฺงย่นอย่่  ปิสฺเสสุ ในข้าง ท.  อุุโภสุ ทั้งสอง  ฅาเนิ ในที�  อุุสภมตฺฺเตฺ อันมี 

อุสภิะเป็นปรื่ะมาณฺ  ปิุถุุลโตฺ โดยส่วินกวิ้าง,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  เทถุ ขอจฺงอย่า

ให่้  คนิฺตฺุํ เพ่�ออันไป  ปิรํ  (ฅานิํ) ส่่ที�อ่�น  ตฺโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นั้น  คาวิีนิํ แก่แม่โค ท.,   

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  กํเรยฺยาถุ พึงกรื่ะทํา  เภริสญฺฃํ ซึ่ึ�งสัญญาณฺแห่่งกล่อง  ฅิตฺกําเล 

ในกาล่เป็นที�ย่นแล่้วิ  เอุวิํ อย่างนี้”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มห่าเศรื่ษฐีนั้น สั�งพวิกบุรืุ่ษวิ่า “แน่ะพนาย พวิกท่าน จฺงไป, จฺงเปิดปรื่ะตฺ่ของคอกน้อย 

ถุ่อเอากล่องทั้งห่ล่าย ๓ ใบ ใน ๓ คาวิุตฺ ย่นอย่่, พวิกท่านจฺงย่นในข้างทั้งสอง ในที�

ปรื่ะมาณฺ ๑ อุสภิะ โดยส่วินกวิ้าง, พวิกท่าน จฺงอย่าให่้เพ่�อจฺะไปส่่ที�อ่�น จฺากที�นั้น แก่แม่

โคทั้งห่ล่าย, พวิกท่าน พึงทําสัญญาณฺแห่่งกล่อง ในกาล่เป็นที�ย่นอย่่อย่างนี้”

 โส วิิเสสนะของ มห่าเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาณฺาเปสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุรื่ิเส 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาณฺาเปสิ  “ภิเณฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉถุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฺฅถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ่ฬวิชสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ทฺวิารื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิวิรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  ตฺีสุ วิิเสสนะ
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ของ คาวิุเตฺสุๆ วิิสยาธารื่ะใน คเห่ตฺฺวิา  ตฺิสฺโส วิิเสสนะของ เภิรื่ิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ตฺิฏฺฺฅถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺฺฅถุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ปุถุุล่โตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อุสภิมตฺฺเตฺๆ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน 

ตฺิฏฺฺฅถุ  อุโภิสุ วิิเสสนะของ ปสฺเสสุๆ วิิสยาธารื่ะใน ตฺิฏฺฺฅถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คาวิีนํ สัมปทานใน คนฺตฺุํ  ตฺโตฺ วิิเสสนะของ ฅานโตฺๆ อปาทาน

ใน ปรื่ํๆ วิิเสสนะของ ฅานํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน เทถุ   

มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน เทถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน กเรื่ยฺยาถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ฅิตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน กเรื่ยฺยาถุ  เภิรื่ิส�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

กเรื่ยฺยาถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาณฺาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๐. เตฺ  ตฺถุา  อกํสุ ฯ

 เตฺ  (ปุรื่ิสา)  ตฺถุา  อกํสุ ฯ

 เตฺ  (ปิุริสา) อ.บุรืุ่ษ ท. เห่ล่่านั้น  อุกํํสุ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น ฯ

 พวิกบุรืุ่ษเห่ล่่านั้น ได้ทําเห่ม่อนอย่างนั้น

 เตฺ วิิเสสนะของ ปุรื่ิสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺถุา กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน อกํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๑. เตฺ  คาวิีนํ  วิชโตฺ  นิกฺขมิตฺฺวิา  คาวิุตฺํ  คตฺกาเล่  เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  อกํสุ,  ปุน  อฑฺฒโยชนํ   

คตฺกาเล่  เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  อกํสุ,  ปุน  ตฺิคาวิุตฺํ  คตฺกาเล่  ปุถุุล่โตฺ  คมน�ฺฺจฺ  นิวิาเรื่สุํ ฯ

 เตฺ  (ปุรื่ิสา)  คาวิีนํ  วิชโตฺ  นิกฺขมิตฺฺวิา  คาวิุตฺํ  คตฺกาเล่  เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  อกํสุ,  ปุน  อฑฺฒโยชนํ  คตฺกาเล่  

เภิรื่ิส�ฺฺ�ฺํ  อกํสุ,  (เตฺ  ปุรื่ิสา)  ปุน  ตฺิคาวิุตฺํ  คตฺกาเล่  ปุถุุล่โตฺ  คมนํ  จฺ  นิวิาเรื่สุํ ฯ

 เตฺ  (ปิุริสา) อ.บุรืุ่ษ ท. เห่ล่่านั้น  อุกํํสุ กรื่ะทําแล่้วิ  เภริสญฺฃํ ซึ่ึ�งสัญญาณฺแห่่งกล่อง  

วิชโตฺ  นิิกํฺขมิตฺฺวิา  คาวิุตฺํ  คตฺกําเล ในกาล่เป็นที� ออกไปแล่้วิ จฺากคอก ไปแล่้วิ  

สิ้นคาวิุตฺห่นึ�ง  คาวิีนิํ แห่่งแม่โค ท.,  อุกํํสุ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  เภริสญฺฃํ ซึ่ึ�งสัญญาณฺ 

แห่่งกล่อง  คตฺกําเล ในกาล่เป็นที�ไปแล่้วิ  อุฑฺฒโยชนิํ สิ้นกึ�งแห่่งโยชน์  ปิุนิ อีก,   
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จฺ แตฺ่วิ่า  (เตฺ  ปิุริสา) อ.บุรืุ่ษ ท. เห่ล่่านั้น  นิิวิาเรสุํ ห่้ามแล่้วิ  คมนิํ ซึ่ึ�งการื่ไป  ตฺิคาวิุตฺํ 

สิ้นคาวิุตฺสาม  ปิุถุุลโตฺ โดยส่วินกวิ้าง  คตฺกําเล ในกาล่เป็นที�ไป  ปิุนิ อีก ฯ

 พวิกบุรืุ่ษเห่ล่่านั้น ได้ทําสัญญาณฺกล่อง ในกาล่เป็นที�ออกจฺากคอกแล่้วิจฺึงไปได้ ๓ 

คาวิุตฺ แห่่งแม่โคทั้งห่ล่าย, ได้ทําเสียงกล่อง ในกาล่เป็นที�ไปได้ครื่ึ�งโยชน์อีก, แตฺ่ พวิก

บุรืุ่ษเห่ล่่านั้น ห่้ามการื่ไป ๓ คาวิุตฺ โดยส่วินกวิ้างอีก

 เตฺ วิิเสสนะของ ปุรื่ิสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกํสุๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คาวิีนํ  

สามีสัมพันธะใน คตฺกาเล่  วิชโตฺ อปาทานใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คตฺกาเล่  

คาวิุตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน คตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อกํสุ  เภิรื่ิส�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกํสุ,  

ปุน กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อกํสุ  อฑฺฒโยชนํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน คตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน 

อกํสุ  เภิรื่ิส�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกํสุ,  จฺศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  เตฺ วิิเสสนะของ ปุรื่ิสาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน นิวิาเรื่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุน กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิวิาเรื่สุํ  ตฺิคาวิุตฺํ 

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน คตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน นิวิาเรื่สุํ  ปุถุุล่โตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน นิวิาเรื่สุํ  

คมนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิวิาเรื่สุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๒. เอวิํ  ทีฆโตฺ  ตฺิคาวิุเตฺ  ปุถุุล่โตฺ  อุสภิมตฺฺเตฺ  ฅาเน  คาวิิโย  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺ�ฺํ  นิฆํสนฺตฺิโย   

อฏฺฺฅํสุ ฯ

 คาวิิโย อ.แม่โค ท.  นิิฆํสนิฺตฺิโย  อุฏฺฅํสุ ได้ย่นเสียดสีกันอย่่แล่้วิ  อุญฺฃมญฺฃํ ซึ่ึ�งกัน

แล่ะกัน  ฅาเนิ ในที�  ตฺิคาวิุเตฺ มีคาวิุตฺสามเป็นปรื่ะมาณฺ  ทีฆโตฺ โดยส่วินยาวิ อุุสภ-

มตฺฺเตฺ มีอุสภิะเป็นปรื่ะมาณฺ  ปิุถุุลโตฺ โดยส่วินกวิ้าง  เอุวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ 

 แม่โคทั้งห่ล่าย ได้ย่นเสียดสีซึ่ึ�งกันแล่ะกันอย่่ โดยส่วินยาวิ ในที�ปรื่ะมาณฺ ๓ คาวิุตฺ  

โดยส่วินกวิ้าง ปรื่ะมาณฺ ๑ อุสภิะ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 คาวิิโย สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฺฅํสุ โดยส่วินยาวิ  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ  ทีฆโตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน  

ตฺิคาวิุเตฺๆ วิิเสสนะของ ฅาเน  ปุถุุล่โตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อุสภิมตฺฺเตฺๆ วิิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน นิฆํสนฺตฺิโย  อ�ฺฺฃม�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิฆํสนฺตฺิโยๆ อัพภิันตฺรื่-

กิรื่ิยาของ คาวิิโย ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๔๓. มห่าเสฏฺฺฅี  “มม  ธีตฺุ  เอตฺฺตฺกา  คาโวิ  อล่ํ,  ทฺวิารื่ํ  ปิทห่ถุาตฺิ  วิชทฺวิารื่ํ  ปิทห่าเปสิ ฯ

 มห่าเสฏฺฺฅี  (ปุรื่ิเส)  “มม  ธีตฺุ  เอตฺฺตฺกา  คาโวิ  อล่ํ  (โห่นฺตฺิ),  (ตฺุมฺเห่)  ทฺวิารื่ํ  ปิทห่ถุาตฺิ  (วิจฺเนน)  

วิชทฺวิารื่ํ  ปิทห่าเปสิ ฯ

 มหาเสฏฺฅี อ.มห่าเศรื่ษฐี  (ปิุริเส) ยังบุรืุ่ษ ท.  ปิิทหาเปิสิ ให่้ปิดแล่้วิ  วิชทฺวิารํ ซึ่ึ�ง

ปรื่ะตฺ่แห่่งคอก  (วิจฺเนินิ) ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  “คาโวิ อ.โค ท.  เอุตฺฺตฺกํา มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  

อุลํ เป็นสัตฺวิ์เพียงพอ  ธีตฺุ แก่ธิดา  มม ของเรื่า  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

ปิิทหถุ จฺงปิด  ทฺวิารํ ซึ่ึ�งปรื่ะตฺ่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มห่าเศรื่ษฐี ใช้พวิกบุรืุ่ษให่้ปิดปรื่ะตฺ่คอก ด้วิยคําวิ่า “โคทั้งห่ล่ายมีปรื่ะมาณฺเท่านี้  

เพียงพอแก่ธิดาของเรื่า, พวิกท่านจฺงปิดปรื่ะตฺ่เถุิด”

 มห่าเสฏฺฺฅี เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปิทห่าเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน 

ปิทห่าเปสิ  “เอตฺฺตฺกา วิิเสสนะของ คาโวิๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

มม สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สัมปทานใน อล่ํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปิทห่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺวิารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปิทห่ถุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน ปิทห่าเปสิ  วิชทฺวิารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปิทห่าเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๔. ตฺสฺมึ  ปิทห่ิเตฺ,  วิิสาขาย  ปุ�ฺฺ�ฺผเล่น  พล่วิคาโวิ  จฺ  เธนุโย  จฺ  อุปฺปตฺิตฺฺวิา  นิกฺขมึสุ ฯ

 ตฺสฺมึ  (ทฺวิาเรื่  เตฺห่ิ  ปุรื่ิเสห่ิ)  ปิทห่ิเตฺ,  วิิสาขาย  ปุ�ฺฺ�ฺผเล่น  พล่วิคาโวิ  จฺ  เธนุโย  จฺ  อุปฺปตฺิตฺฺวิา  

นิกฺขมึสุ ฯ

 ตฺสฺมึ  (ทฺวิาเร) ครื่ั้นเม่�อปรื่ะตฺ่นั้น  (เตฺหิ  ปิุริเสหิ) อันบุรืุ่ษ ท. เห่ล่่านั้น  ปิิทหิเตฺ  

ปิดแล่้วิ,   พฺลวิคาโวิ  จฺ อ.โคตฺัวิมีกําล่ัง ท. ด้วิย  เธนิุโย  จฺ อ.แม่โคนม ท. ด้วิย   

อุุปิฺปิตฺิตฺฺวิา นิิกํฺขมึสุ กรื่ะโดดออกไปแล่้วิ  ปิุญฺฃผเลนิ เพรื่าะผล่แห่่งบุญ  วิิสาขาย 

ของนางวิิสาขา ฯ

  เม่�อปรื่ะตฺ่นั้น ถุ่กพวิกบุรืุ่ษปิดแล่้วิ, โคตฺัวิมีกําล่ังทั้งห่ล่าย แล่ะแม่โคนมทั้งห่ล่าย ก็

กรื่ะโดดออกไป เพรื่าะผล่บุญของนางวิิสาขา

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ทฺวิาเรื่ๆ ล่ักขณฺะใน ปิทห่ิเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ  
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ปุรื่ิเสห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปิทห่ิเตฺ,  พล่วิคาโวิ ก็ดี  เธนุโย ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺขมึสุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน ปุ�ฺฺฃผเล่นๆ เห่ตฺุใน อุปฺปตฺิตฺฺวิา   

จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ พล่วิคาโวิ แล่ะ เธนุโย  อุปฺปตฺิตฺฺวิา สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน นิกฺขมึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๕. มนุสฺสานํ  นิวิาเรื่นฺตฺานเมวิ,  สฏฺฺฅิสห่สฺสา  พล่วิคาโวิ  จฺ  สฏฺฺฅิสห่สฺสา  เธนุโย  จฺ   

นิกฺขนฺตฺา,  ตฺตฺฺตฺกา  พล่วิวิจฺฺฉา,  ตฺาสํ  เธน่นํ  อุสภิา  อนุพนฺธา  อเห่สุํ ฯ

 มนุสฺสานํ  นิวิาเรื่นฺตฺานํ  เอวิ,  สฏฺฺฅิสห่สฺสา  พล่วิคาโวิ  จฺ  สฏฺฺฅิสห่สฺสา  เธนุโย  จฺ  นิกฺขนฺตฺา,   

ตฺตฺฺตฺกา  พล่วิวิจฺฺฉา  (นิกฺขนฺตฺา),  ตฺาสํ  เธน่นํ  อุสภิา  อนุพนฺธา  อเห่สุํ ฯ

 มนิุสฺสานิํ เม่�อมนุษย์ ท.  นิิวิาเรนิฺตฺานิํ  เอุวิ ห่้ามอย่่นั�นเทียวิ,  พฺลวิคาโวิ อ.โคตฺัวิมี

กําล่ัง ท.  สฏฺฅิสหสฺสา มีพันห่กสิบเป็นปรื่ะมาณฺ  จฺ ด้วิย  เธนิุโย อ.แม่โค ท.  สฏฺฅิ-

สหสฺสา มีพันห่กสิบเป็นปรื่ะมาณฺ  จฺ ด้วิย  นิิกํฺขนิฺตฺา ออกไปแล่้วิ,  พฺลวิวิจฺฺฉา อ.ล่่ก

โคตฺัวิมีกําล่ัง ท.  ตฺตฺฺตฺกํา มีปรื่ะมาณฺเท่านั้น  (นิิกํฺขนิฺตฺา) ออกไปแล่้วิ,  อุุสภา อ.โค

อุสภิะ ท.  ตฺาสํ  เธนิูนิํ ของแม่โคนม ท. เห่ล่่านั้น  อุนิุพฺนิฺธา เป็นสัตฺวิ์ตฺิดตฺามแล่้วิ   

อุเหสุํ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

   เม่�อพวิกมนุษย์ห่้ามอย่่นั�นแห่ล่ะ, โคตฺัวิมีกําล่ังปรื่ะมาณฺ ๖๐,๐๐๐ ตฺัวิ แล่ะแม่โคนมอีก 

๖๐,๐๐๐ ตฺัวิ ก็ออกไป, ล่่กโคตฺัวิมีกําล่ังปรื่ะมาณฺเท่านั้น ก็ออกไป, โคอุสภิะทั้งห่ล่าย 

ของแม่โคนมเห่ล่่านั้น ได้ตฺิดตฺามไป,

 มนุสฺสานํ อนาทรื่ใน นิวิาเรื่นฺตฺานํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นิวิาเรื่นฺตฺานํๆ อนาทรื่-

กิรื่ิยา,  สฏฺฺฅิสห่สฺสา สองบท วิิเสสนะของ พล่วิคาโวิ แล่ะ เธนุโย  พล่วิคาโวิ ก็ดี  เธนุโย 

ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺขนฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ 

สฏฺฺฅิสห่สฺสา  พล่วิคาโวิ แล่ะ สฏฺฺฅิสห่สฺสา  เธนุโย,  ตฺตฺฺตฺกา วิิเสสนะของ พล่วิวิจฺฺฉาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺขนฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  อุสภิา สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาสํ วิิเสสนะของ เธน่นํๆ สามีสัมพันธะใน อุสภิา  อนุพนฺธา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อเห่สุํ ฯ
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๑๔๖. “กิสฺส  ปน  นิสฺสนฺเทน  เอวิํ  คาโวิ  คตฺาตฺิ ฯ

 “กิสฺส  (กมฺมสฺส)  ปน  นิสฺสนฺเทน  เอวิํ  คาโวิ  คตฺาตฺิ  (ปุจฺฺฉา) ฯ

 (ปิุจฺฺฉา) อ.อันถุาม  อุิตฺิ วิ่า  “ปินิ ก็  คาโวิ อ.โค ท.  คตฺา ไปแล่้วิ  เอุวิํ อย่างนี้   

นิิสฺสนิฺเทนิ เพรื่าะวิิบากเป็นเครื่่�องไห่ล่ออก  กํิสฺส  (กํมฺมสฺส) แห่่งกรื่รื่มอะไรื่”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ถุามวิ่า “ก็ โคทั้งห่ล่าย ไปอย่างนี้ เพรื่าะวิิบากแห่่งกรื่รื่มอะไรื่ ?”

 “ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  คาโวิ สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กิสฺส  

วิิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เห่ตฺุใน คตฺา  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะ 

ใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ปุจฺฺฉาๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๗. นิวิาเรื่นฺตฺานํ  นิวิาเรื่นฺตฺานํ  ทินฺนทานสฺส  ผเล่น ฯ

 “(วิิสาขาย  นิวิาเรื่นฺตฺานํ  นิวิาเรื่นฺตฺานํ  (ทห่รื่สามเณฺรื่านํ)  ทินฺนทานสฺส  ผเล่น  (เอวิํ  คาโวิ  คตฺา)”  

(อิตฺิ  วิิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิิสฺสชฺชนิํ) อ.อันแก้  (อุิตฺิ) วิ่า  “คาโวิ อ.โค ท.  (คตฺา) ไปแล่้วิ  (เอุวิํ) อย่างนี้  ผเลนิ 

เพรื่าะผล่  (วิิสาขาย  นิิวิาเรนิฺตฺานิํ  นิิวิาเรนิฺตฺานิํ  (ทหรสามเณรานิํ)  ทินิฺนิทานิสฺส 

แห่่งทาน อันนางวิิสาขา ถุวิายแล่้วิ แก่ภิิกษุห่นุ่มแล่ะสามเณฺรื่ ท. ผ่้ห่้ามอย่่ๆ”  อุิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 แก้วิ่า “โคทั้งห่ล่าย ไปอย่างนี้ เพรื่าะผล่แห่่งทานที�นางวิิสาขาถุวิายแก่ภิิกษุห่นุ่มแล่ะ

สามเณฺรื่ทั้งห่ล่าย ผ่้ห่้ามอย่่ๆ”

 “คาโวิ สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺน-   

นิวิาเรื่นฺตฺานํ สองบท วิิเสสนะของ ทห่รื่สามเณฺรื่านํๆ สัมปทานใน ทินฺน-  ทินฺนทานสฺส 

สามีสัมสัมพันธะใน ผเล่นๆ เห่ตฺุใน คตฺา  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

วิิสฺสชฺชนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๑๔๘. สา  กิรื่  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  กิกิสฺส  รื่�ฺฺโ�ฺ  สตฺฺตฺนฺนํ  ธีตฺานํ  กนิฏฺฺฅา   

สงฺฆทาสี  นาม  หุ่ตฺฺวิา  วิีสตฺิยา  ภิิกฺขุสห่สฺสานํ  ป�ฺฺจฺโครื่สทานํ  ททมานา,  ทห่รื่าน�ฺฺจฺ  

สามเณฺรื่าน�ฺฺจฺ  ปตฺฺตฺํ  ปิทห่ิตฺฺวิา  “อล่ํ  อล่นฺตฺิ  นิวิาเรื่นฺตฺานํปิ,  “อิทํ  มธุรื่ํ,  อิทํ   

มนาปนฺตฺิ  อทาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  กิรื่  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  กิกิสฺส  รื่�ฺฺโ�ฺ  สตฺฺตฺนฺนํ  ธีตฺานํ  กนิฏฺฺฅา  สงฺฆทาสี  

นาม  หุ่ตฺฺวิา  วิีสตฺิยา  ภิิกฺขุสห่สฺสานํ  ป�ฺฺจฺโครื่สทานํ  ททมานา  ทห่รื่านํ  จฺ  สามเณฺรื่านํ  จฺ  ปตฺฺตฺํ  

ปิทห่ิตฺฺวิา  “อล่ํ  อล่ํ”  อิตฺิ  นิวิาเรื่นฺตฺานํปิ  “อิทํ  (โภิชนํ)  มธุรื่ํ  (โห่ตฺิ),  อิทํ  (โภิชนํ)  มนาปํ  (โห่ตฺิ)”  

อิตฺิ  (วิจฺเนน)  อทาสิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  สงฺฆทาสี  นิาม เป็นผ่้ทรื่งพรื่ะนามวิ่า

สังฆทาสี  กํนิิฏฺฅา ผ่้เป็นพรื่ะกนิษฐา  ธีตฺานิํ แห่่งพรื่ะธิดา ท.  สตฺฺตฺนิฺนิํ เจฺ็ดพรื่ะองค์  

รญฺโฃ ของพรื่ะรื่าชา  กํิกํิสฺส พรื่ะนามวิ่ากิกี  กํสฺสปิสมฺมาสมฺพฺุทฺธกําเล ในกาล่แห่่ง

พรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะ  หุตฺฺวิา เป็น  ททมานิา เม่�อถุวิาย  ปิญฺจฺ- 

โครสทานิํ ถุวิายซึ่ึ�งรื่สแห่่งโคห่้า  ภิกํฺขุสหสฺสานิํ แก่พันแห่่งภิิกษุ ท.  วิีสตฺิยา ยี�สิบ   

อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ (วิจฺเนินิ) ด้วิยพรื่ะดํารื่ัส  อุิตฺิ วิ่า  “อุิทํ  (โภชนิํ) อ.โภิชนะนี้  มธุรํ 

เป็นของมีรื่สอรื่่อย  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  อุิทํ  (โภชนิํ) อ.โภิชนะนี้  มนิาปิํ เป็นของยังใจฺให่้

เอิบอาบ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  ทหรานิํ  จฺ แก่ภิิกษุห่นุ่ม ท. ด้วิย  สามเณรานิํ  

จฺ แก่สามเณฺรื่ ท. ด้วิย  ปิตฺฺตฺํ  ปิิทหิตฺฺวิา  “อุลํ  อุลํ”  อุิตฺิ  นิิวิาเรนิฺตฺานิํปิิ แม้ผ่้ ปิดแล่้วิ 

ซึ่ึ�งบาตฺรื่ ห่้ามอย่่ วิ่า “อ.พอล่ะๆ” ดังนี้ ฯ

 ทรื่าบมาวิ่า ในกาล่แห่่งพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะ นางวิิสาขานั้น มี

พรื่ะนามวิ่าสังฆทาสี ผ่้เป็นพรื่ะกนิษฐา บรื่รื่ดาพรื่ะธิดา ๗ พรื่ะองค์ของพรื่ะรื่าชา

พรื่ะนามวิ่ากิกี  เม่�อถุวิายทานปัญจฺโครื่ส แก่ภิิกษุ ๒๐,๐๐๐ รื่่ป ได้ถุวิายด้วิยคําวิ่า 

“โภิชนะนี้ มีรื่สอรื่่อย, โภิชนะนี้ ก็น่าเอิบอาบใจฺ” แก่ภิิกษุห่นุ่มแล่ะสามเณฺรื่ทั้งห่ล่าย แม้

ผ่้ปิดบาตฺรื่ห่้ามอย่่วิ่า “พอแล่้วิ พอแล่้วิ” 

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน หุ่ตฺฺวิา  กิกิสฺส สัญญาวิิเสสนะของ 

รื่�ฺฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน ธีตฺานํ  สตฺฺตฺนฺนํ วิิเสสนะของ ธีตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน 
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กนิฏฺฺฅาๆ วิิเสสนะของ สงฺฆทาสี  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ สงฺฆทาสีๆ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ททมานา  วิีสตฺิยา วิิเสสนะของ ภิิกฺขุสห่สฺสานํๆ 

สัมปทานใน ททมานา  ป�ฺฺจฺโครื่สทานํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ททมานาๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา

ของ วิิสาขา  ทห่รื่านํ ก็ดี  สามเณฺรื่านํ ก็ดี สัมปทานใน อทาสิ  จฺ สองศัพท์ ปท- 

สมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ทห่รื่านํ แล่ะ สามเณฺรื่านํ  ปตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปิทห่ิตฺฺวิาๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน นิวิาเรื่นฺตฺานํ  “อล่ํ สองบท ปฏฺิเสธล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

นิวิาเรื่นฺตฺานํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ นิวิาเรื่นฺตฺานํๆ วิิเสสนะของ ทห่รื่านํ แล่ะ 

สามเณฺรื่านํ  “อิทํ วิิเสสนะของ โภิชนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

มธุรื่ํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อิทํ วิิเสสนะของ โภิชนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มนาปํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๔๙. เอวิํ  ตฺสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตฺา  วิารื่ิยมานาปิ  คาโวิ  นิกฺขมึสุ ฯ

 เอวิํ  ตฺสฺส  (ทานสฺส)  นิสฺสนฺเทน  ตฺา  (ปุรื่ิเสห่ิ)  วิารื่ิยมานาปิ  คาโวิ  นิกฺขมึสุ ฯ

 คาโวิ อ.โค ท.  ตฺา  (ปิุริเสหิ)  วิาริยมานิาปิิ แม้ตฺัวิ อันบุรืุ่ษ ท. ห่้ามอย่่ เห่ล่่านั้น   

นิิกํฺขมึสุ ออกไปแล่้วิ  นิิสฺสนิฺเทนิ เพรื่าะวิิบากเป็นเครื่่�องไห่ล่ออก  ตฺสฺส  (ทานิสฺส) 

แห่่งทานนั้น  เอุวิํ อย่างนี้ ฯ

 โคทั้งห่ล่าย แม้ตฺัวิที�ถุ่กบุรืุ่ษห่้ามอย่่เห่ล่่านั้น ก็ออกไปแล่้วิ เพรื่าะวิิบากแห่่งทานนั้น 

อย่างนี้

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิารื่ิยมานา  ตฺา ก็ดี  วิารื่ิยมานา ก็ดี วิิเสสนะของ คาโวิๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิกฺขมึสุ  ตฺสฺส  

วิิเสสนะของ ทานสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เห่ตฺุใน นิกฺขมึสุ  ปุรื่ิเสห่ิ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน วิารื่ิยมานา ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๐. เสฏฺฺฅินา  เอตฺฺตฺกสฺส  ธนสฺส  ทินฺนกาเล่  เสฏฺฺฅิภิรื่ิยา  อาห่  “ตฺุมฺเห่ห่ิ  มยฺห่ํ  ธีตฺุ  สพฺพํ  

สํวิิทห่ิตฺํ,  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า  ปน  ทาสทาสิโย  น  สํวิิทห่ิตฺา,  กึการื่ณฺาตฺิ ฯ

 เสฏฺฺฅินา  เอตฺฺตฺกสฺส  ธนสฺส  ทินฺนกาเล่  เสฏฺฺฅิภิรื่ิยา  อาห่  “ตฺุมฺเห่ห่ิ  มยฺห่ํ  ธีตฺุ  สพฺพํ  (กิจฺฺจฺํ)   
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สํวิิทห่ิตฺํ,  (ตฺุมฺเห่ห่ิ)  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า  ปน  ทาสทาสิโย  น  สํวิิทห่ิตฺา,  กึการื่ณฺา  (เอตฺํ  ปพฺพํ  โห่ตฺิ)”  

อิตฺิ ฯ

 เสฏฺฅิภริยา อ.ภิรื่รื่ยาของเศรื่ษฐี  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(กํิจฺฺจฺํ) อ.กิจฺ  สพฺฺพฺํ ทั้งปวิง  

ตฺุมฺเหหิ อันท่าน ท.  สํวิิทหิตฺํ จฺัดแจฺงแล่้วิ  ธีตฺุ เพ่�อธิดา  มยฺหํ ของเรื่า,  ปินิ แตฺ่วิ่า  

ทาสทาสิโย อ.ทาสแล่ะทาสี ท.  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกํรา ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งการื่ขวินขวิาย  (ตฺุมฺเหหิ) 

อันท่าน ท.  นิ  สํวิิทหิตฺา ไม่จฺัดแจฺงแล่้วิ,  (เอุตฺํ  ปิพฺฺพฺํ) อ.ข้อนั�น  (โหตฺิ) ย่อมมี   

กํึกํารณา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  เสฏฺฅินิา  เอุตฺฺตฺกํสฺส  ธนิสฺส  ทินิฺนิกําเล  

ในกาล่ แห่่งทรื่ัพย์ มีปรื่ะมาณฺเท่านี้ อันเศรื่ษฐี ให่้แล่้วิ ฯ

   ภิรื่รื่ยาของเศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “กิจฺทั้งปวิง พวิกท่านจฺัดแจฺงเพ่�อธิดาของเรื่า, แตฺ่วิ่า ทาส 

แล่ะนางทาสีทั้งห่ล่าย ผ่้ทําการื่ขวินขวิาย พวิกท่านไม่ได้จฺัด, ข้อนั�น ย่อมมีเพรื่าะเห่ตฺุ

อะไรื่ ?” ในกาล่ที�เศรื่ษฐีให่้ทรื่ัพย์มีปรื่ะมาณฺเท่านี้

 เสฏฺฺฅิภิรื่ิยา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เสฏฺฺฅินา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

ทินฺน-  เอตฺฺตฺกสฺส วิิเสสนะของ ธนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทินฺนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน 

อาห่  “สพฺพํ วิิเสสนะของ กิจฺฺจฺํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน สํวิิทห่ิตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ  

อนภิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สํวิิทห่ิตฺํ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สัมปทานใน สํวิิทห่ิตฺํ,  ปนศัพท์ 

วิิเสสโชตฺกะ  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า วิิเสสนะของ ทาสทาสิโยๆ วิุตฺตฺกัมมะใน สํวิิทห่ิตฺาๆ  

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สํวิิทห่ิตฺา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สํวิิทห่ิตฺา,  

เอตฺํ วิิเสสนะของ ปพฺพํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการื่ณฺา เห่ตฺุใน 

โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๑. “มม  ธีตฺรื่ิ  สสิเนห่นิสฺสิเนห่านํ  ชานนตฺฺถุํ,  อห่ํ  ห่ิ  ตฺาย  สทฺธึ  อคจฺฺฉมานเก  คีวิายํ   

คเห่ตฺฺวิา  น  ปห่ิณฺามิ,  ยานํ  อารืุ่ยฺห่  คมนกาเล่เยวิ  ปน  เอตฺาย  สทฺธึ  คนฺตฺุกามา  

คจฺฺฉนฺตฺุ,  มา  อคนฺตฺุกามาตฺิ  วิกฺขามีตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “(อมฺเห่ห่ิ)  มม  ธีตฺรื่ิ  สสิเนห่นิสฺสิเนห่านํ  (ชนานํ)  ชานนตฺฺถุํ  (ทาสทาสิโย  น  สํวิิทห่ิตฺา),  

อห่ํ  ห่ิ  ตฺาย  (ธีตฺรื่า)  สทฺธึ  อคจฺฺฉมานเก  (ชเน)  คีวิายํ  คเห่ตฺฺวิา  น  ปห่ิณฺามิ,  (อห่ํ)  ยานํ   

อารืุ่ยฺห่  คมนกาเล่  เอวิ  ปน  ‘(ชนา)  เอตฺาย  (ธีตฺรื่า)  สทฺธึ  คนฺตฺุกามา  (หุ่ตฺฺวิา)  คจฺฺฉนฺตฺุ,   

มา  อคนฺตฺุกามา  (ชนา  คจฺฺฉนฺตฺุ)’  อิตฺิ  วิกฺขามิ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ
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 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ทาสทาสิโย) อ.ทาสแล่ะทาสี ท.   

(อุมฺเหหิ) อันเรื่า ท.  (นิ  สํวิิทหิตฺา) ไม่จฺัดแจฺงแล่้วิ  ชานินิตฺฺถุํ เพ่�อควิามรื่่้  (ชนิานิํ)  

ซึ่ึ�งชน ท.  สสิเนิหนิิสฺสิเนิหานิํ ผ่้เป็นไปกับด้วิยควิามรื่ักแล่ะมีควิามรื่ักออกแล่้วิ  ธีตฺริ 

ในธิดา  มม ของเรื่า,  หิ เพรื่าะวิ่า  อุหํ อ.เรื่า  ตฺาย  (ธีตฺรา)  สทฺธึ  อุคจฺฺฉมานิเกํ  

(ชเนิ)  คีวิายํ  คเหตฺฺวิา  นิ  ปิหิณามิ จฺะไม่จฺับแล่้วิ ซึ่ึ�งชน ท. ผ่้ไม่ไปอย่่ กับ ด้วิยธิดา

นั้น ที�คอ ส่งไป,  ปินิ แตฺ่วิ่า  (อุหํ) อ.เรื่า  วิกํฺขามิ จฺักกล่่าวิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘(ชนิา) อ.ชน ท.  

คนิฺตฺุกํามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันไป  สทฺธึ กับ  เอุตฺาย  (ธีตฺรา) ด้วิยธิดานั�น  (หุตฺฺวิา) 

เป็น  คจฺฺฉนิฺตฺุ จฺงไป,  (ชนิา) อ.ชน ท.  อุคนิฺตฺุกํามา ผ่้ไม่ใครื่่เพ่�ออันไป  มา   

(คจฺฺฉนิฺตฺุ) จฺงอย่าไป’  อุิตฺิ ดังนี้  ยานิํ  อุารุยฺห  คมนิกําเล  เอุวิ ในกาล่เป็นที� ขึ้น  

ส่่ยาน แล่้วิจฺึงไปนั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

    เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ทาสแล่ะนางทาสีทั้งห่ล่าย พวิกเรื่า ไม่จฺัดแจฺงไวิ้ เพ่�อจฺะรื่่้พวิกชนผ่้มี

ควิามรื่ักแล่ะไม่มีควิามรื่ักในธิดาของเรื่า, เพรื่าะวิ่า เรื่า จฺะไม่จฺับพวิกชนผ่้ไม่ไปกับด้วิย

ธิดานั้น ที�คอ แล่้วิจฺึงส่งไป, แตฺ่ เรื่าจฺักกล่่าวิวิ่า ‘พวิกชนผ่้มีควิามปรื่ะสงค์จฺะไปกับด้วิย

ธิดานั�น จฺงไป, พวิกชนผ่้ไม่ปรื่ะสงค์จฺะไป จฺงอย่าไป’ ในกาล่เป็นที�ขึ้นส่่ยานพาห่นะแล่้วิ

จฺึงไปนั�นแห่ล่ะ”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ทาสทาสิโย วิุตฺตฺกัมมะใน  

สํวิิทห่ิตฺาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สํวิิทห่ิตฺา  มม สามีสัมพันธะใน 

ธีตฺรื่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน สสิเนห่นิสฺสิเนห่านํๆ วิิเสสนะของ ชนานํๆ ฉัฏฺฐีอวิุตฺตฺกัมมะใน  

ชานนตฺฺถุํๆ สัมปทานใน สํวิิทห่ิตฺา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สํวิิทห่ิตฺา,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  

อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาย วิิเสสนะของ ธีตฺรื่าๆ สห่ัตฺถุ-

ตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน อคจฺฺฉมานเกๆ วิิเสสนะของ ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน คเห่ตฺฺวิา  คีวิายํ วิิสยาธารื่ะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณฺามิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน ปห่ิณฺามิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน วิกฺขามิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ยานํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คมนกาเล่  เอวิศัพท์ 

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ คมนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วิกฺขามิ  ‘ชนา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺาย วิิเสสนะของ ธีตฺรื่าๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ  

กิรื่ิยาสมวิายะใน คนฺตฺุกามาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺตฺุ,   
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อคนฺตฺุกามา วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน คจฺฺฉนฺตฺุ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิกฺขามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

อาห่ ฯ   

 ................................................................................................................................

๑๕๒. อถุ  “เสฺวิ  มม  ธีตฺา  คมิสฺสตฺีตฺิ  คพฺเภิ  นิสินฺโน  ธีตฺรื่ํ  สมีเป  นิสีทาเปตฺฺวิา  “อมฺม   

ปตฺิกุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิม�ฺฺจฺ  อิม�ฺฺจฺ  อาจฺารื่ํ  รื่กฺขิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  โอวิาทํ  อทาสิ ฯ

 อถุ  (เสฏฺฺฅี)  “เสฺวิ  มม  ธีตฺา  คมิสฺสตฺีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  คพฺเภิ  นิสินฺโน  ธีตฺรื่ํ  สมีเป  นิสีทาเปตฺฺวิา  

“อมฺม  ปตฺิกุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  (อิตฺฺถุิยา)  อิมํ  จฺ  อิมํ  จฺ  อาจฺารื่ํ  รื่กฺขิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  โอวิาทํ   

อทาสิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ธีตฺา อ.ธิดา  มม ของ

เรื่า  คมิสฺสตฺิ จฺักไป  เสฺวิ ในวิันพรืุ่่งนี้”  อุิตฺิ ดังนี้  นิิสินิฺโนิ นั�งแล่้วิ  คพฺฺเภ ในห่้อง  

ธีตฺรํ ยังธิดา  นิิสีทาเปิตฺฺวิา ให่้นั�งแล่้วิ  สมีเปิ ในที�ใกล่้  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  โอุวิาทํ ซึ่ึ�ง

โอวิาท  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  ปิตฺิกํุเล  วิสนิฺตฺิยา  นิาม  (อุิตฺฺถุิยา)  อุิมํ  จฺ  อุิมํ  จฺ  

อุาจฺารํ  รกํฺขิตฺํุ   อ.อัน- อันห่ญิง ช่�อผ่้อย่่อย่่ ในตฺรื่ะก่ล่สามี -รื่ักษา ซึ่ึ�งควิามปรื่ะพฤตฺินี้

ด้วิย นี้ด้วิย  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   ทีนั้น เศรื่ษฐี คิดวิ่า “ธิดาของเรื่า จฺักไปในวิันพรืุ่่งนี้” นั�งในห่้อง ให่้ธิดานั�งในที�ใกล่้ ได้ให่้

โอวิาทวิ่า “แม่ การื่ที�ห่ญิงธรื่รื่มดาวิ่าผ่้อย่่ๆ ในตฺรื่ะก่ล่สามี รื่ักษาควิามปรื่ะพฤตฺินี้แล่ะนี้ 

จฺึงควิรื่”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ธีตฺา สุทธกัตฺตฺาใน 

คมิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เสฺวิ กาล่สัตฺตฺมีใน คมิสฺสตฺิ  มม สามีสัมพันธะใน 

ธีตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสินฺโน  คพฺเภิ วิิสยาธารื่ะใน 

นิสินฺโนๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅี  ธีตฺรื่ํ การื่ิตฺกัมมะใน นิสีทาเปตฺฺวิา  สมีเป วิิสยาธารื่ะใน  

นิสีทาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  “อมฺม อาล่ปนะ  รื่กฺขิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน  

วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปตฺิกุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญา- 

โชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน รื่กฺขิตฺุํ  อิมํ สองบท 

วิิเสสนะของ อาจฺารื่ํ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ อิมํ แล่ะ อิมํ  อาจฺารื่ํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน รื่กฺขิตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน โอวิาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ
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๑๕๓. อยมฺปิ  มิคารื่เสฏฺฺฅี  อนนฺตฺรื่คพฺเภิ  นิสินฺโน  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  โอวิาทํ  อสฺโสสิ ฯ

 อุยมฺปิิ  มิคารเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะแม้นี้  นิิสินิฺโนิ นั�งแล่้วิ  อุนินิฺตฺรคพฺฺเภ ใน

ห่้องอันไม่มีรื่ะห่วิ่าง  อุสฺโสสิ ได้ยินแล่้วิ  โอุวิาทํ ซึ่ึ�งโอวิาท  ธนิญฺชนิเสฏฺฅิโนิ ของ

เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย ฯ

 มิคารื่เศรื่ษฐีแม้นี้ นั�งอย่่ภิายในห่้องตฺิดกันนั�นแห่ล่ะ ได้ยินโอวิาทของธนัญชัยเศรื่ษฐี

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อยํๆ วิิเสสนะของ มิคารื่เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อสฺโสสิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนนฺตฺรื่คพฺเภิ วิิสยาธารื่ะใน นิสินฺโนๆ วิิเสสนะของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน สามีสัมพันธะใน โอวิาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อสฺโสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๔. โสปิ  เสฏฺฺฅี  ธีตฺรื่ํ  เอวิํ  โอวิทิ  “อมฺม  สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อนฺโตฺอคฺคิ  พห่ิ  น   

นีห่รื่ิตฺพฺโพ,  พห่ิอคฺคิ  อนฺโตฺ  น  ปเวิเสตฺพฺโพ,  ททนฺตฺสฺเสวิ  ทาตฺพฺพํ,  อททนฺตฺสฺส   

น  ทาตฺพฺพํ,  ททนฺตฺสฺสาปิ  อททนฺตฺสฺสาปิ  ทาตฺพฺพํ,  สุขํ  นิสีทิตฺพฺพํ,  สุขํ   ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํ,  

สุขํ  นิปชฺชิตฺพฺพํ,  อคฺคิ  ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพ,  อนฺโตฺเทวิตฺา  นมสฺสิตฺพฺพาตฺิ  อิมํ  ทสวิิธํ   

โอวิาทํ  ทตฺฺวิา  ปุนทิวิเส  สพฺพา  เสนิโย  สนฺนิปาเตฺตฺฺวิา  รื่าชเสนาย  มชฺเฌ  อฏฺฺฅ

กุฏฺุมฺพิเก  ปาฏฺิโภิเค  คเห่ตฺฺวิา  “สเจฺ  เม  คตฺฏฺฺฅาเน  ธีตฺุ  โทโส  อุปฺปชฺชตฺิ,  ตฺุมฺเห่ห่ิ  

โสเธตฺพฺโพตฺิ  วิตฺฺวิา  นวิโกฏฺิอคฺฆนเกน  มห่าล่ตฺาปสาธเนน  ธีตฺรื่ํ  ปสาเธตฺฺวิา  นห่าน-

 จฺุณฺฺณฺม่ล่กํ  จฺตฺุปฺปณฺฺณฺาสโกฏฺิธนํ  ทตฺฺวิา  ยานํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  สาเกตฺสฺส  สามนฺตฺา   

อตฺฺตฺโน  สนฺตฺเกสุ  อนุรื่าธปุรื่มตฺฺเตฺสุ  จฺุทฺทสสุ  ภิุตฺฺตฺคาเมสุ  เภิรื่ิ�ฺฺจฺารื่าเปสิ  “มม   

ธีตฺรื่า  สทฺธึ  คนฺตฺุกามา  คจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ ฯ

 โสปิ  เสฏฺฺฅี  ธีตฺรื่ํ  เอวิํ  โอวิทิ  “อมฺม  สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  (อิตฺฺถุิยา)  อนฺโตฺอคฺคิ  พห่ิ   

น  นีห่รื่ิตฺพฺโพ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  พห่ิอคฺคิ  อนฺโตฺ  น  ปเวิเสตฺพฺโพ,  (สสุรื่กุเล่  

วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา  วิตฺฺถุุ)  ททนฺตฺสฺส  เอวิ  (ปุคฺคล่สฺส)  ทาตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  

อิตฺฺถุิยา  วิตฺฺถุุ)  อททนฺตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  น  ทาตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา  วิตฺฺถุุ)  

ททนฺตฺสฺสาปิ  อททนฺตฺสฺสาปิ  (ปุคฺคล่สฺส)  ทาตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  สุขํ   

นิสีทิตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  สุขํ   ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม   

อิตฺฺถุิยา)  สุขํ  นิปชฺชิตฺพฺพํ,  (สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  อคฺคิ  ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพ,  (สสุรื่กุเล่   
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วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  อนฺโตฺเทวิตฺา  นมสฺสิตฺพฺพาตฺิ  อิมํ  ทสวิิธํ  โอวิาทํ  ทตฺฺวิา  ปุนทิวิเส   

สพฺพา  เสนิโย  สนฺนิปาเตฺตฺฺวิา  รื่าชเสนาย  มชฺเฌ  อฏฺฺฅ  กุฏฺุมฺพิเก  ปาฏฺิโภิเค  (กตฺฺวิา)  คเห่ตฺฺวิา  

“สเจฺ  เม  คตฺฏฺฺฅาเน  ธีตฺุ  โทโส  อุปฺปชฺชตฺิ,  (โส  โทโส)  ตฺุมฺเห่ห่ิ  โสเธตฺพฺโพตฺิ  วิตฺฺวิา  นวิโกฏฺิ-

อคฺฆนเกน  มห่าล่ตฺาปสาธเนน  ธีตฺรื่ํ  ปสาเธตฺฺวิา  นห่านจฺุณฺฺณฺม่ล่กํ  จฺตฺุปฺปณฺฺณฺาสโกฏฺิธนํ  ทตฺฺวิา  

ยานํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  (ปุรื่ิเส)  สาเกตฺสฺส  สามนฺตฺา  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺเกสุ  อนุรื่าธปุรื่มตฺฺเตฺสุ  จฺุทฺทสสุ  

(อตฺฺตฺนา)  ภิุตฺฺตฺคาเมสุ  เภิรื่ึ  จฺารื่าเปสิ  “มม  ธีตฺรื่า  สทฺธึ  คนฺตฺุกามา  (ชนา)  คจฺฺฉนฺตฺ่ตฺิ  (ฃาปน-

เห่ตฺุกํ) ฯ

 โสปิิ  เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีแม้นั้น  โอุวิทิ กล่่าวิสอนแล่้วิ  ธีตฺรํ ซึ่ึ�งธิดา  เอุวิํ อย่างนี้  อุิตฺิ วิ่า  

“อุมฺม ด่ก่อนแม่  อุนิฺโตฺอุคฺคิ อ.ไฟในภิายใน  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  วิสนิฺตฺิยา  นิาม ช่�อ

ผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิ  นิีหริตฺพฺฺโพฺ ไม่พึงนําออกไป  พฺหิ ใน

ภิายนอก,  พฺหิอุคฺคิ อ.ไฟในภิายนอก  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่

อย่่  (สสุรกํุเล) ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิ  ปิเวิเสตฺพฺฺโพฺ ไม่พึงให่้เข้าไป  อุนิฺโตฺ ใน

ภิายใน,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) 

ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  ทาตฺพฺฺพฺํ พึงให่้  (ปิุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  ททนิฺตฺสฺส  เอุวิ ผ่้ให่้อย่่

นั�นเทียวิ,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) 

ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิ  ทาตฺพฺฺพฺํ ไม่พึงให่้  (ปิุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  อุททนิฺตฺสฺส ผ่้ไม่

ให่้อย่่,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) 

ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  ทาตฺพฺฺพฺํ พึงให่้  (ปิุคฺคลสฺส) แก่บุคคล่  ททนิฺตฺสฺสาปิิ ผ่้ให่้อย่่

บ้าง  อุททนิฺตฺสฺสาปิิ ผ่้ไม่ให่้อย่่บ้าง,  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  

(สสุรกํุเล) ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิิสีทิตฺพฺฺพฺํ พึงนั�ง  สุขํ ให่้เป็นสุข,  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  

(วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  ภุญฺชิตฺพฺฺพฺํ พึงบรื่ิโภิค  

สุขํ ให่้เป็นสุข,  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) ใน

ตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิิปิชฺชิตฺพฺฺพฺํ พึงนอน  สุขํ ให่้เป็นสุข,  อุคฺคิ อ.ไฟ  (อุิตฺฺถุิยา) อัน

ห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  ปิริจฺริตฺพฺฺโพฺ พึง

บําเรื่อ,  อุนิฺโตฺเทวิตฺา อ.เทวิดาในภิายใน  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้

อย่่อย่่  (สสุรกํุเล) ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อผัวิ  นิมสฺสิตฺพฺฺพฺา พึงกรื่าบไห่วิ้”  อุิตฺิ ดังนี้  ทตฺฺวิา 

ครื่ั้นให่้แล่้วิ  โอุวิาทํ ซึ่ึ�งโอวิาท  ทสวิิธํ อันมีอย่างสิบ  อุิมํ นี้  เสนิิโย ยังเสนีย์ ท.   

สพฺฺพฺา ทั้งปวิง  สนิฺนิิปิาเตฺตฺฺวิา ให่้ปรื่ะชุมกันแล่้วิ  ปิุนิทิวิเส ในวิันรืุ่่งขึ้น  คเหตฺฺวิา 
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ยึดถุ่อเอาแล่้วิ  กํุฏุมฺพฺิเกํ ซึ่ึ�งกุฎุมพี ท.  อุฏฺฅ แปด  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  ปิาฏิโภเค ให่้เป็น

ผ่้รื่ับรื่อง  มชฺเฌ ในท่ามกล่าง  ราชเสนิาย แห่่งกองทัพของพรื่ะรื่าชา  วิตฺฺวิา กล่่าวิ

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สเจฺ ถุ้าวิ่า  โทโส อ.โทษ  อุุปิฺปิชฺชตฺิ จฺะเกิดขึ้น  ธีตฺุ แก่ธิดา  เม ของ

ข้าพเจฺ้า  คตฺฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�ไปแล่้วิไซึ่รื่้,  (โส  โทโส) อ.โทษนั้น  ตฺุมฺเหหิ อันท่าน 

ท.  โสเธตฺพฺฺโพฺ พึงให่้ห่มดจฺด”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิสาเธตฺฺวิา ปรื่ะดับแล่้วิ  ธีตฺรํ ซึ่ึ�งธิดา   

มหาลตฺาปิสาธเนินิ ด้วิยเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา  นิวิโกํฏิอุคฺฆนิเกํนิ อันมีค่า

โกฏฺิเก้าเป็นปรื่ะมาณฺ  ทตฺฺวิา ให่้แล่้วิ  จฺตฺุปิฺปิณฺณาสโกํฏิธนิํ ซึ่ึ�งทรื่ัพย์มีโกฏฺิห่้าสิบสี�

เป็นปรื่ะมาณฺ  นิหานิจฺุณฺณมูลกํํ อันเป็นค่าแห่่งจฺุณฺเป็นเครื่่�องอาบ  อุาโรเปิตฺฺวิา ยก

ขึ้นแล่้วิ  ยานิํ ส่่ยาน  (ปิุริเส) ยังบุรืุ่ษ ท.  เภรึ  จฺาราเปิสิ ให่้ยังกล่องให่้เที�ยวิไปแล่้วิ  

(อุตฺฺตฺนิา)  ภุตฺฺตฺคาเมสุ ในห่ม่่บ้าน อันตฺน รื่ักษาแล่้วิ จฺุทฺทสสุ สิบสี�  อุนิุราธปิุร- 

มตฺฺเตฺสุ มีเม่องช่�อวิ่าอนุรื่าธบุรื่ะเป็นปรื่ะมาณฺ  สนิฺตฺเกํสุ อันเป็นของมีอย่่  อุตฺฺตฺโนิ 

ของตฺน  สามนิฺตฺา ในที�โดยรื่อบ  สาเกํตฺสฺส แห่่งเม่องสาเกตฺ  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้

รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “(ชนิา) อ.ชน ท.  คนิฺตฺุกํามา ผ่้ใครื่่เพ่�ออันไป  สทฺธึ กับ  ธีตฺรา ด้วิยธิดา  

มม ของเรื่า  คจฺฺฉนิฺตฺุ จฺงไป”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ 

 เศรื่ษฐีแม้นั้น กล่่าวิสอนธิดาอย่างนี้วิ่า “แม่ ไฟใน อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ 

ไม่พึงนําออกไปในภิายนอก, ไฟนอก อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ ไม่พึงนําเข้า

มาในภิายใน, วิัตฺถุุ อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงให่้แก่บุคคล่ผ่้ให่้อย่่เท่านั้น, 

วิัตฺถุุ อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ ไม่พึงให่้แก่บุคคล่ผ่้ไม่ให่้อย่่, วิัตฺถุุ อันห่ญิงช่�อ

ผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงให่้แก่บุคคล่ ผ่้ให่้บ้าง ผ่้ไม่ให่้บ้าง, อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ใน

ตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงนั�งให่้เป็นสุข, อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงบรื่ิโภิคให่้

เป็นสุข, อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงนอนให่้เป็นสุข, ไฟ อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่

ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงบําเรื่อ, เทวิดาภิายใน อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อผัวิ พึงกรื่าบ

ไห่วิ้” ดังนี้ ครื่ั้นให่้โอวิาท ๑๐ ข้อนี้แล่้วิ ให่้เสนีย์ทั้งห่มดปรื่ะชุมกันในวิันรืุ่่งขึ้น ยึดถุ่อ

เอากุฎุมพี ๘ คน ทําให่้เป็นผ่้รื่ับรื่องท่ามกล่างกองทัพของพรื่ะรื่าชา กล่่าวิวิ่า “ถุ้าโทษ

จฺะเกิดขึ้นแก่ธิดาของข้าพเจฺ้าในที�ไปแล่้วิไซึ่รื่้, โทษนั้น พวิกท่านพึงชํารื่ะให่้ห่มดจฺด” 

ดังนี้แล่้วิ ปรื่ะดับธิดาด้วิยเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา ซึ่ึ�งมีรื่าคาปรื่ะมาณฺ ๙ โกฏฺิ ให่้

ทรื่ัพย์ปรื่ะมาณฺ ๕๔ โกฏฺิ อันเป็นม่ล่ค่าแห่่งจฺุณฺเป็นเครื่่�องอาบ ยกขึ้นส่่ยานพาห่นะ ให่้

พวิกบุรืุ่ษตฺีกล่องเที�ยวิไปในห่ม่่บ้าน ๑๔ ห่ม่่ที�ตฺนรื่ักษาด่แล่ มีเม่องอนุรื่าธปุรื่ะเป็น
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ปรื่ะมาณฺ อันเป็นสมบัตฺิของตฺน ในที�โดยรื่อบแห่่งเม่องสาเกตฺ มีอันให่้รื่่้วิ่า “พวิกชนผ่้มี

ควิามปรื่ะสงค์จฺะไปกับธิดาของเรื่า ก็จฺงไป” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ โสๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โอวิทิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ธีตฺรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอวิทิ  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โอวิทิ  “อมฺม อาล่ปนะ  

อนฺโตฺอคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน นีห่รื่ิตฺพฺโพๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน  

วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน นีห่รื่ิตฺพฺโพ  พห่ิ วิิสยาธารื่ะใน นีห่รื่ิตฺพฺโพ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน นีห่รื่ิตฺพฺโพ,  

พห่ิอคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน ปเวิเสตฺพฺโพๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน  

วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน ปเวิเสตฺพฺโพ  อนฺโตฺ  วิิสยาธารื่ะใน ปเวิเสตฺพฺโพ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน  

ปเวิเสตฺพฺโพ,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบท กัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน 

วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ททนฺตฺสฺสๆ วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ 

สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่  

วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ  

อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  อททนฺตฺสฺส วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทานใน 

ทาตฺพฺพํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ทาตฺพฺพํ,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  

สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะ

ของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ททนฺตฺสฺส 

แล่ะ อททนฺตฺสฺส  ททนฺตฺสฺส ก็ดี  อททนฺตฺสฺส ก็ดี วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สัมปทานใน 

ทาตฺพฺพํ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน นิสีทิตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  สุขํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน นิสีทิตฺพฺพํ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ  

อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน  

วิสนฺตฺิยา  สุขํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ 

วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิปชฺชิตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสุรื่กุเล่  

วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  สุขํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิปชฺชิตฺพฺพํ,  อคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน  

ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญา-
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โชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพ,   

อนฺโตฺเทวิตฺา วิุตฺตฺกัมมะใน นมสฺสิตฺพฺพาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน  

วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน นมสฺสิตฺพฺพา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิมํ  ทสวิิธํ  โอวิาทํ  อิมํ ก็ดี  ทสวิิธํ ก็ดี  

วิิเสสนะของ โอวิาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ล่ักขณฺัตฺถุะ  ปุนทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน  

สนฺนิปาเตฺตฺฺวิา  สพฺพา วิิเสสนะของ เสนิโยๆ การื่ิตฺกัมมะใน สนฺนิปาเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  รื่าชเสนาย สามีสัมพันธะใน มชฺเฌๆ วิิสยาธารื่ะใน กตฺฺวิา  อฏฺฺฅ  

วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิา  ปาฏฺิโภิเค วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “สเจฺ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  โทโส สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อุปฺปชฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน ธีตฺุ  คตฺฏฺฺฅาเน  

วิิสยาธารื่ะใน อุปฺปชฺชตฺิ  ธีตฺุ สัมปทานใน อุปฺปชฺชตฺิ,  โส วิิเสสนะของ โทโสๆ วิุตฺตฺ- 

กัมมะใน โสเธตฺพฺโพๆ กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน โสเธตฺพฺโพ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปสาเธตฺฺวิา  นวิโกฏฺิอคฺฆนเกน วิิเสสนะ

ของ  มห่าล่ตฺาปสาธเนนๆ กรื่ณฺะใน ปสาเธตฺฺวิา  ธีตฺรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสาเธตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  นห่านจฺุณฺฺณฺม่ล่กํ วิิเสสนะของ จฺตฺุปฺปณฺฺณฺาสโกฏฺิธนํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เปตฺฺวิา  ยานํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน  

อาโรื่เปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺารื่าเปสิ  ปุรื่ิเส การื่ิตฺกัมมะใน จฺารื่าเปสิ  สาเกตฺสฺส 

สามีสัมพันธะใน สามนฺตฺาๆ วิิสยาธารื่ะใน จฺารื่าเปสิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน  

สนฺตฺเกสุๆ ก็ดี  อนุรื่าธปุรื่มตฺฺเตฺสุ ก็ดี  จฺุทฺทสสุ ก็ดี วิิเสสนะของ ภิุตฺฺตฺคาเมสุ  อตฺฺตฺนา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ภิุตฺฺตฺ-  ภิุตฺฺตฺคาเมสุ วิิสยาธารื่ะใน จฺารื่าเปสิ  เภิรื่ึ การื่ิตฺกัมมะใน  

จฺารื่าเปสิ  “คนฺตฺุกามา วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน ธีตฺรื่าๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน 

คนฺตฺุกามา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  จฺารื่าเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๕. สทฺทํ  สุตฺฺวิาวิ  “อมฺห่ากํ  อยฺยาย  คมนกาเล่  กึ  อมฺห่ากํ  อิธาตฺิ  จฺุทฺทสคามา  กิ�ฺฺจฺิ  

อเสเสตฺฺวิา  นิกฺขมึสุ ฯ

 สทฺทํ  สุตฺฺวิา  เอวิ  “อมฺห่ากํ  อยฺยาย  คมนกาเล่  กึ  (ปโยชนํ)  อมฺห่ากํ  อิธ  (ฅาเน)”  อิตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  

จฺุทฺทสคามา  กิ�ฺฺจฺิ  อเสเสตฺฺวิา  นิกฺขมึสุ ฯ
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 จฺุทฺทสคามา อ.ห่ม่่บ้านสิบสี� ท.  สุตฺฺวิาวิ ฟังแล่้วิเทียวิ  สทฺทํ ซึ่ึ�งเสียง  กํิญฺจฺิ   

อุเสเสตฺฺวิา ไม่ยังใครื่ๆ ให่้เห่ล่่่อแล่้วิ  นิิกํฺขมึสุ ออกไปแล่้วิ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  

อุิตฺิ วิ่า  “กํึ  (ปิโยชนิํ) อ.ปรื่ะโยชน์อะไรื่  อุิธ  (ฅาเนิ) ในที�นี้  อุมฺหากํํ แก่เรื่า ท.   

คมนิกําเล ในกาล่เป็นที�ไป  อุยฺยาย แห่่งแม่เจฺ้า  อุมฺหากํํ ของเรื่า ท.”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ชาวิบ้าน ๑๔ ห่ม่่บ้าน พอฟังเสียงเท่านั้น ไม่ให่้ใครื่ๆ เห่ล่่อเล่ย ออกไป ด้วิยควิามคิด

วิ่า “ปรื่ะโยชน์อะไรื่ในที�นี้ แก่พวิกเรื่า ในกาล่เป็นที�ไปแห่่งแม่เจฺ้าของพวิกเรื่า”

 จฺุทฺทสคามา สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สทฺทํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

สุตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อเสเสตฺฺวิา  “กึ วิิเสสนะ

ของ ปโยชนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน อยฺยายๆ สามีสัมพันธะใน  

คมนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปโยชนํ  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ฅาเน  อิธ วิิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ปโยชนํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน นิกฺขมึสุ  กิ�ฺฺจฺิ 

การื่ิตฺกัมมะใน อเสเสตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺขมึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๖. ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅีปิ  รื่�ฺฺโ�ฺ  จฺ  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  จฺ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  โถุกํ  อนุคนฺตฺฺวิา  เตฺห่ิ  

สทฺธึ  ธีตฺรื่ํ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅีปิ  รื่�ฺฺโ�ฺ  จฺ  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  จฺ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวิา  โถุกํ  อนุคนฺตฺฺวิา  เตฺห่ิ  (ชเนห่ิ)  สทฺธึ  

ธีตฺรื่ํ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ธนิญฺชยเสฏฺฅีปิิ แม้ อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  สกํฺกํารํ ซึ่ึ�งสักการื่ะ  

รญฺโฃ  จฺ แก่พรื่ะรื่าชาด้วิย  มิคารเสฏฺฅิโนิ  จฺ แก่เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะด้วิย  อุนิุคนิฺตฺฺวิา 

ไปตฺามแล่้วิ  โถุกํํ ห่น่อยห่นึ�ง  อุุยฺโยเชสิ ส่งไปแล่้วิ  ธีตฺรํ ซึ่ึ�งธิดา  สทฺธึ กับ  เตฺหิ  

(ชเนิหิ) ด้วิยชน ท. เห่ล่่านั้น ฯ

 แม้ธนัญชัยเศรื่ษฐี ทําสักการื่ะแก่พรื่ะรื่าชา แล่ะมิคารื่เศรื่ษฐี ตฺิดตฺามไปห่น่อยห่นึ�ง แล่้วิ

ส่งธิดาพรื่้อมกับพวิกชนเห่ล่่านั้นไป

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  รื่�ฺฺโฃ ก็ดี  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน ก็ดี สัมปทานใน กตฺฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปท- 

สมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ รื่�ฺฺโฃ แล่ะ มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  สกฺการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพ-
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กาล่กิรื่ิยาใน อนุคนฺตฺฺวิา  โถุกํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อนุคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อุยโยเชสิ  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ ชเนห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน  

อุยฺโยเชสิ  ธีตฺรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุยฺโยเชสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๗. มิคารื่เสฏฺฺฅี  สพฺพปจฺฺฉโตฺ  ยานเก  นิสีทิตฺฺวิา  คจฺฺฉนฺโตฺ  พล่กายํ  ทิสฺวิา  “เก   

นาเมเตฺตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 มิคารื่เสฏฺฺฅี  สพฺพปจฺฺฉโตฺ  ยานเก  นิสีทิตฺฺวิา  คจฺฺฉนฺโตฺ  พล่กายํ  ทิสฺวิา  “เก  นาม  เอเตฺ  (ชนา)”  

อิตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 มิคารเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ  นิิสีทิตฺฺวิา นั�งแล่้วิ  ยานิเกํ บนยานน้อย  สพฺฺพฺ-

ปิจฺฺฉโตฺ ในภิายห่ล่ังแห่่งชนทั้งปวิง  คจฺฺฉนิฺโตฺ ไปอย่่  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  พฺลกํายํ ซึ่ึ�งห่ม่่

แห่่งกําล่ังพล่  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เอุเตฺ  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั�น  เกํ  นิาม  

ช่�อวิ่าเห่ล่่าไห่น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มิคารื่เศรื่ษฐี นั�งบนยานพาห่นะน้อย ในภิายห่ล่ังแห่่งชนทั้งปวิง ไปอย่่ เห่็นห่ม่่กําล่ังพล่ 

ถุามวิ่า “พวิกชนเห่ล่่านั�น ช่�อวิ่าเห่ล่่าไห่น ?”

 มิคารื่เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺพปจฺฺฉโตฺ กาล่สัตฺตฺมีใน  

นิสีทิตฺฺวิา  ยานเก อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิสีทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺโตฺๆ  

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  พล่กายํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปุจฺฺฉิ  “นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ เกๆ ก็ดี  เอเตฺ ก็ดี วิิเสสนะของ ชนาๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๕๘. “สุณฺิสาย  โวิ  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า  ทาสีทาสาตฺิ ฯ

 (กมฺมกรื่า)  “สุณฺิสาย  โวิ  เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า  ทาสีทาสาตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (กํมฺมกํรา) อ.กรื่รื่มกรื่ ท.  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ทาสีทาสา อ.ทาสีแล่ะทาส ท.  

เวิยฺยาวิจฺฺจฺกํรา ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งการื่ขวินขวิาย  สุณิสาย แก่ห่ญิงสะใภิ้  โวิ ของท่าน ท.”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกรื่รื่มกรื่ กล่่าวิวิ่า “นางทาสีแล่ะทาสผ่้ทําการื่ขวินขวิายแก่ห่ญิงสะใภิ้ ของท่าน”
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 กมฺมกรื่า สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า วิิเสสนะของ 

ทาสีทาสาๆ ล่ิงคัตฺถุะ  สุณฺิสาย สัมปทานใน เวิยฺยาวิจฺฺจฺกรื่า  โวิ สามีสัมพันธะใน  

สุณฺิสาย”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๕๙. “เอตฺฺตฺเก  โก  โปเสสฺสตฺิ,  โปเถุตฺฺวิา  เตฺ  ปล่าเปถุ,  อปล่ายนฺเตฺ  อิโตฺ  นิกฺกฑฺฒถุาตฺิ ฯ  

 (เสฏฺฺฅี)  “เอตฺฺตฺเก  (ชเน)  โก  โปเสสฺสตฺิ,  (ตฺุมฺเห่)  โปเถุตฺฺวิา  เตฺ  (ชเน)  ปล่าเปถุ,  (ตฺุมฺเห่)   

อปล่ายนฺเตฺ  (ชเน)  อิโตฺ  (ฅานโตฺ)  นิกฺกฑฺฒถุาตฺิ  (อาห่) ฯ  

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “โกํ อ.ใครื่  โปิเสสฺสตฺิ จฺักเล่ี้ยงด่   

เอุตฺฺตฺเกํ  (ชเนิ) ซึ่ึ�งชน ท. มีปรื่ะมาณฺเท่านี้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  โปิเถุตฺฺวิา โบยแล่้วิ  

เตฺ  (ชเนิ) ยังชน ท. เห่ล่่านั้น  ปิลาเปิถุ จฺงให่้ห่นีไปเถุิด,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นิิกํฺกํฑฺฒถุ 

จฺงครื่่าออก  (ชเนิ) ซึ่ึ�งชน ท.  อุปิลายนิฺเตฺ ผ่้ไม่ห่นีไปอย่่  อุิโตฺ  (ฅานิโตฺ) จฺากที�นี้”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ใครื่ จฺักเล่ี้ยงด่พวิกชนมีปรื่ะมาณฺเท่านี้, พวิกท่าน จฺงโบยพวิกชน

เห่ล่่านี้ แล่้วิให่้ห่นีไปเถุิด, พวิกท่าน จฺงครื่่าออกพวิกชนผ่้ไม่ห่นีไปจฺากที�นี้”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “โก สุทธกัตฺตฺาใน โปเสสฺสตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺเก วิิเสสนะของ ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โปเสสฺสตฺิ,  ตฺุมฺเห่ 

เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปล่าเปถุๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  โปเถุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปล่าเปถุ  เตฺ วิิเสสนะของ ชเนๆ การื่ิตฺกัมมะใน ปล่าเปถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

นิกฺกฑฺฒถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปล่ายนฺเตฺ วิิเสสนะของ ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

นิกฺกฑฺฒถุ  อิโตฺ วิิเสสนะของ ฅานโตฺๆ อปาทานใน นิกฺกฑฺฒถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๐. วิิสาขา  ปน  “อเปถุ,  มา  วิาเรื่ถุ,  พล่เมวิ  พล่สฺส  ภิตฺฺตฺํ  ทสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 วิิสาขา  ปน  “(ตฺุมฺเห่)  อเปถุ,  (ตฺุมฺเห่)  มา  วิาเรื่ถุ,  พล่ํ  เอวิ  พล่สฺส  ภิตฺฺตฺํ  ทสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 ปินิ แตฺ่วิ่า  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อุเปิถุ 

จฺงห่ล่ีกไป,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  วิาเรถุ จฺงอย่าห่้าม,  พฺลํ  เอุวิ อ.กําล่ังพล่นั�นเทียวิ  
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ทสฺสตฺิ จฺักให่้  ภตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งภิัตฺรื่  พฺลสฺส แก่กําล่ังพล่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แตฺ่นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พวิกท่าน จฺงห่ล่ีกไป, พวิกท่าน จฺงอย่าห่้าม, กําล่ังพล่นั�นแห่ล่ะ 

จฺักให่้ภิัตฺรื่แก่กําล่ังพล่”

 ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺุมฺเห่  

สุทธกัตฺตฺาใน อเปถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วิาเรื่ถุๆ อาขยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน วิาเรื่ถุ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ พล่ํๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ทสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พล่สฺส สัมปทานใน ทสฺสตฺิ  ภิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ทสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๑. เสฏฺฺฅี,  เอวิํ  วิุตฺฺเตฺปิ,  “อมฺม  นตฺฺถุิ  อมฺห่ากํ  เอเตฺห่ิ  อตฺฺโถุ,  โก  เอเตฺ  โปเสสฺสตฺีตฺิ  

เล่ฑฺฑุทณฺฺฑาทีห่ิ  โปถุาเปตฺฺวิา  ปล่าเปตฺฺวิา  เสสเก  “อล่ํ  อมฺห่ากํ  เอตฺฺตฺเกห่ีตฺิ   

คเห่ตฺฺวิา  ปายาสิ ฯ

 เสฏฺฺฅี,  เอวิํ  (วิจฺเน  วิิสาขาย)  วิุตฺฺเตฺปิ,  “อมฺม  นตฺฺถุิ  อมฺห่ากํ  เอเตฺห่ิ  (ชเนห่ิ)  อตฺฺโถุ,  โก  เอเตฺ  

(ชเน)  โปเสสฺสตฺีตฺิ  (วิตฺฺวิา  กมฺมกเรื่)  เล่ฑฺฑุทณฺฺฑาทีห่ิ  (วิตฺฺถุ่ห่ิ)  โปถุาเปตฺฺวิา  (เตฺ  ชเน)   

ปล่าเปตฺฺวิา  เสสเก  (ชเน)  “อล่ํ  อมฺห่ากํ  เอตฺฺตฺเกห่ิ  (ชเนห่ิ)”  อิตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  คเห่ตฺฺวิา   

ปายาสิ ฯ

 เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี,  เอุวิํ  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคําอย่างนี้  (วิิสาขาย) อันนางวิิสาขา  วิุตฺฺเตฺปิิ 

แม้กล่่าวิแล่้วิ,  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  อุตฺฺโถุ อ.ควิามตฺ้องการื่  

เอุเตฺหิ  (ชเนิหิ) ด้วิยชน ท. เห่ล่่านั�น  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  อุมฺหากํํ แก่เรื่า ท.,  โกํ อ.ใครื่  

โปิเสสฺสตฺิ จฺักเล่ี้ยงด่  เอุเตฺ  (ชเนิ) ซึ่ึ�งชน ท. เห่ล่่านั�น”  อุิตฺิ ดังนี้  (กํมฺมกํเร) ยัง

กรื่รื่มกรื่ ท.  โปิถุาเปิตฺฺวิา ให่้โบยแล่้วิ  (วิตฺฺถุูหิ) ด้วิยวิัตฺถุุ ท.  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ มีก้อน

ดินแล่ะท่อนไม้เป็นตฺ้น  (เตฺ  ชเนิ) ยังชน ท. เห่ล่่านั้น  ปิลาเปิตฺฺวิา ให่้ห่นีไปแล่้วิ   

คเหตฺฺวิา พาเอาแล่้วิ  (ชเนิ) ซึ่ึ�งชน ท.  เสสเกํ ผ่้เห่ล่่อ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  

“อุลํ อ.พอล่ะ  เอุตฺฺตฺเกํหิ  (ชเนิหิ) ด้วิยชน ท. มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  อุมฺหากํํ แก่เรื่า ท.”  

อุิตฺิ ดังนี้  ปิายาสิ ได้ดําเนินไปแล่้วิ ฯ

 เศรื่ษฐี เม่�อนางวิิสาขาแม้กล่่าวิอย่างนี้ ก็กล่่าวิวิ่า “แม่ ควิามตฺ้องการื่ด้วิยชนพวิกนี้ 
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ย่อมไม่มีแก่พวิกเรื่า, ใครื่จฺักเล่ี้ยงพวิกชนเห่ล่่านี้” แล่้วิใช้ให่้กรื่รื่มกรื่โบย ด้วิยก้อนดิน

แล่ะท่อนไม้เป็นตฺ้น ให่้พวิกชนเห่ล่่านั้นห่นีไป พาเอาพวิกชนที�เห่ล่่อไป ด้วิยอันคิดวิ่า 

“พอเพียงด้วิยพวิกชนมีปรื่ะมาณฺเท่านี้ แก่พวิกเรื่า” แล่้วิได้ดําเนินไป

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปายาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  เอวิํ วิิเสสนะของ วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะ

ใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ 

วิุตฺฺเตฺ,  “อมฺม อาล่ปนะ  อตฺฺโถุ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ 

สัมปทานใน นตฺฺถุิ  เอเตฺห่ิ วิิเสสนะของ ชเนห่ิๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อตฺฺโถุ,  โก สุทธกัตฺตฺา 

ใน โปเสสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอเตฺ วิิเสสนะของ ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

โปเสสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โปถุาเปตฺฺวิา  กมฺมกเรื่  

การื่ิตฺกัมมะใน โปถุาเปตฺฺวิา  เล่ฑฺฑุทณฺฺฑาทีห่ิ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุ่ห่ิๆ กรื่ณฺะใน  

โปถุาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปล่าเปตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ ชเนๆ การื่ิตฺกัมมะใน 

ปล่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  เสสเก วิิเสสนะของ ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

คเห่ตฺฺวิา  “อล่ํ ปฏฺิเสธล่ิงคัตฺถุะ  อมฺห่ากํ สัมปทานใน อล่ํ  เอตฺฺตฺเกห่ิ วิิเสสนะของ ชเนห่ิๆ 

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อล่ํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน ปายาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๒. อถุ  วิิสาขา  สาวิตฺฺถุีนครื่ทฺวิารื่ํ  สมฺปตฺฺตฺกาเล่  จฺินฺเตฺสิ  “ปฏฺิจฺฺฉนฺนยานสฺมึ  นุ  โข   

นิสีทิตฺฺวิา  ปวิิสิสฺสามิ,  อุทาหุ่  รื่เถุ  ฅตฺฺวิาตฺิ ฯ

 อถุ  วิิสาขา  สาวิตฺฺถุีนครื่ทฺวิารื่ํ  สมฺปตฺฺตฺกาเล่  จฺินฺเตฺสิ  “(อห่ํ)  ปฏฺิจฺฺฉนฺนยานสฺมึ  นุ  โข  นิสีทิตฺฺวิา  

ปวิิสิสฺสามิ,  อุทาหุ่  (อห่ํ)  รื่เถุ  ฅตฺฺวิา  (ปวิิสิสฺสามิ)”  อิตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  จฺินิฺเตฺสิ คิดแล่้วิ  สมฺปิตฺฺตฺกําเล ในกาล่เป็นที�ถุึง

พรื่้อมแล่้วิ  สาวิตฺฺถุีนิครทฺวิารํ ซึ่ึ�งปรื่ะตฺ่แห่่งเม่องสาวิัตฺถุี  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) อ.เรื่า   

นิิสีทิตฺฺวิา นั�งแล่้วิ  ปิฏิจฺฺฉนิฺนิยานิสฺมึ  นิุ  โข บนยานอันปกปิดแล่้วิห่รื่่อห่นอแล่   

ปิวิิสิสฺสามิ จฺักเข้าไป,  อุุทาหุ ห่รื่่อวิ่า  (อุหํ) อ.เรื่า  ฅตฺฺวิา ย่นอย่่แล่้วิ  รเถุ บนรื่ถุ   

(ปิวิิสิสฺสามิ) จฺักเข้าไป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นางวิิสาขา คิดในเวิล่าที�ถุึงปรื่ะตฺ่เม่องสาวิัตฺถุีวิ่า “เรื่านั�งบนยานที�ปกปิดห่รื่่อห่นอ 

จฺักเข้าไป ห่รื่่อวิ่า ดํารื่งอย่่บนรื่ถุ จฺักเข้าไป”
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 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาวิตฺฺถุีนครื่- 

ทฺวิารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน สมฺปตฺฺตฺกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน จฺินฺเตฺสิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ปวิิสิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปฏฺิจฺฺฉนฺนยานสฺมึ วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิตฺฺวิา  นุศัพท์ 

สังกัปปัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  นิสีทิตฺฺวิา สมานกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสิสฺสามิ  อุทาหุ่ 

ปุจฺฉนัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปวิิสิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  รื่เถุ อุปสิเล่สิกา- 

ธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๓. อถุสฺสา  เอตฺทโห่สิ  “ปฏฺิจฺฺฉนฺนยาเนน  เม  ปวิิสนฺตฺิยา,  มห่าล่ตฺาปสาธนสฺส  วิิเสโส  น

 ป�ฺฺ�ฺายิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 อถุ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  เอตฺํ  (จฺินฺตฺนํ)  อโห่สิ  “(เกนจฺิ  ปจฺฺจฺเยน)  ปฏฺิจฺฺฉนฺนยาเนน  เม  ปวิิสนฺตฺิยา,  

มห่าล่ตฺาปสาธนสฺส  วิิเสโส  น  ป�ฺฺ�ฺายิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 อถุ ครื่ั้งนั้น  เอุตฺํ  (จฺินิฺตฺนิํ) อ.ควิามคิดนั�น  อุิตฺิ วิ่า  “เม เม่�อเรื่า  ปิวิิสนิฺตฺิยา เข้าไปอย่่  

(เกํนิจฺิ  ปิจฺฺจฺเยนิ)  ปิฏิจฺฺฉนิฺนิยาเนินิ ด้วิยยาน อันปัจฺจฺัยอะไรื่ๆ ปกปิดแล่้วิ,  วิิเสโส 

อ.ควิามพิิเศษ  มหาลตฺาปิสาธนิสฺส แห่่งเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา  นิ   

ปิญฺฃายิสฺสตฺิ จฺักไม่ปรื่ากฏฺ”  อุิตฺิ ดังนี้  อุโหสิ ได้มีแล่้วิ  อุสฺสา  (วิิสาขาย) แก่นาง

วิิสาขานั้น ฯ

 ทีนั้น นางวิิสาขานั้น ได้มีควิามคิดนี้วิ่า “เม่�อเรื่าเข้าไป มีปัจฺจฺัยบางอย่างปกปิดยาน

พาห่นะ, ควิามพิเศษแห่่งเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา จฺักไม่ปรื่ากฏฺ” 

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอตฺํ วิิเสสนะของ จฺินฺตฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สัมปทานใน อโห่สิ  “เม อนาทรื่ใน ปวิิสนฺตฺิยาๆ อนาทรื่-

กิรื่ิยา  เกนจฺิ วิิเสสนะของ ปจฺฺจฺเยนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิจฺฺฉนฺน-  ปฏฺิจฺฺฉนฺนยาเนน 

กรื่ณฺะใน ปวิิสนฺตฺิยา,  วิิเสโส สุทธกัตฺตฺาใน ป�ฺฺฃายิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

มห่าล่ตฺาปสาธนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิิเสโส  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ป�ฺฺฃายิสฺสตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน เอตฺํ  จฺินฺตฺนํ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๖๔. สา  สกล่นครื่สฺส  อตฺฺตฺานํ  ทสฺเสนฺตฺี  รื่เถุ  ฅตฺฺวิา  นครื่ํ  ปาวิิสิ ฯ
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 สา  (วิิสาขา)  สกล่นครื่สฺส  อตฺฺตฺานํ  ทสฺเสนฺตฺี  รื่เถุ  ฅตฺฺวิา  นครื่ํ  ปาวิิสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ทสฺเสนิฺตฺี แสดงอย่่  อุตฺฺตฺานิํ ซึ่ึ�งตฺน  สกํลนิครสฺส  

แก่นครื่ทั้งสิ้น  ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่แล่้วิ  รเถุ บนรื่ถุ  ปิาวิิสิ ได้เข้าไปแล่้วิ  นิครํ ส่่เม่อง ฯ

 นางวิิสาขานั้น แสดงตฺนแก่ชาวิเม่องทั้งสิ้น ดํารื่งอย่่บนรื่ถุ ได้เข้าไปส่่เม่อง

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สกล่นครื่สฺส 

สัมปทานใน ทสฺเสนฺตฺี  อตฺฺตฺานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺเสนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  

รื่เถุ วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ปาวิิสิ  นครื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๕. สาวิตฺฺถุีวิาสิโน  วิิสาขาย  สมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  “เอสา  กิรื่  วิิสาขา  นาม,  เอวิรื่่ปา  อยํ  

สมฺปตฺฺตฺิ  เอตฺิสฺสาวิ  อนุจฺฺฉวิิกาตฺิ  อาห่ํสุ ฯ

 สาวิตฺฺถุีวิาสิโน  (ชนา)  วิิสาขาย  สมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  “เอสา  (อิตฺฺถุี)  กิรื่  วิิสาขา  นาม  (โห่ตฺิ),   

เอวิรื่่ปา  อยํ  สมฺปตฺฺตฺิ  เอตฺิสฺสา  เอวิ  (วิิสาขาย)  อนุจฺฺฉวิิกา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  อาห่ํสุ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  สาวิตฺฺถุีวิาสิโนิ ผ่้อย่่ในเม่องสาวิัตฺถุีโดยปกตฺิ  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ   

สมฺปิตฺฺตฺึ ซึ่ึ�งสมบัตฺิ  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  อุาหํสุ กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “กํิร ได้ยินวิ่า  

เอุสา  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั�น  วิิสาขา  นิาม เป็นผ่้ช่�อวิ่าวิิสาขา  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  อุยํ  

สมฺปิตฺฺตฺิ อ.สมบัตฺินี้  เอุวิรูปิา อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป  อุนิุจฺฺฉวิิกํา เป็นของสมควิรื่   

เอุตฺิสฺสา  เอุวิ  (วิิสาขาย) แก่นางวิิสาขานั�นนั�นเทียวิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชนผ่้อย่่ในเม่องสาวิัตฺถุีโดยปกตฺิ เห่็นสมบัตฺิของนางวิิสาขา พากันกล่่าวิวิ่า “ทรื่าบ

วิ่า ห่ญิงนั�น ช่�อวิ่านางวิิสาขา, สมบัตฺินี้เห่็นปานนี้ เป็นของสมควิรื่แก่นางวิิสาขาเท่านั้น”

 สาวิตฺฺถุีวิาสิโน วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่ํสุ  

“กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอสา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิิสาขาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  เอวิรื่่ปา ก็ดี  

อยํ ก็ดี วิิเสสนะของ สมฺปตฺฺตฺิๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ 

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอตฺิสฺสาๆ วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สัมปทานใน อนุจฺฺฉวิิกาๆ วิิกตฺิ- 
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กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๖. อิตฺิ  สา  มห่าสมฺปตฺฺตฺิยา  เสฏฺฺฅิโน  เคห่ํ  ปาวิิสิ ฯ

 อิตฺิ  สา  (วิิสาขา)  มห่าสมฺปตฺฺตฺิยา  เสฏฺฺฅิโน  เคห่ํ  ปาวิิสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ปิาวิิสิ ได้เข้าไปแล่้วิ  เคหํ ส่่เรื่่อน  เสฏฺฅิโนิ  

ของเศรื่ษฐี  มหาสมฺปิตฺฺตฺิยา ด้วิยสมบัตฺิให่ญ่  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 นางวิิสาขานั้น ได้เข้าไปส่่เรื่่อนของเศรื่ษฐี ด้วิยสมบัตฺิอันให่ญ่ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์  

ปการื่ัตฺถุะ  มห่าสมฺปตฺฺตฺิยา กรื่ณฺะใน ปาวิิสิ  เสฏฺฺฅิโน สามีสัมพันธะใน เคห่ํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๗. อาคตฺทิวิเส  จฺสฺสา  สกล่นครื่วิาสิโน  “อมฺห่ากํ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  อตฺฺตฺโน  นครื่ํ  สมฺปตฺฺตฺานํ

 มห่าสกฺการื่ํ  อกาสีตฺิ  ยถุาพล่ํ  ปณฺฺณฺาการื่ํ  ปห่ิณฺึสุ ฯ

 อาคตฺทิวิเส  จฺ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  สกล่นครื่วิาสิโน  (ชนา)  “อมฺห่ากํ  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี  อตฺฺตฺโน  นครื่ํ  

สมฺปตฺฺตฺานํ  มห่าสกฺการื่ํ  อกาสีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  ยถุาพล่ํ  ปณฺฺณฺาการื่ํ  ปห่ิณฺึสุ ฯ

 จฺ ก็  อุาคตฺทิวิเส ในวิันเป็นที�มาแล่้วิ  อุสฺสา  (วิิสาขาย) แห่่งนางวิิสาขานั้น  (ชนิา) 

อ.ชน ท.  สกํลนิครวิาสิโนิ ผ่้อย่่ในเม่องทั้งสิ้นโดยปกตฺิ  ปิหิณึสุ ส่งไปแล่้วิ   

ปิณฺณากํารํ ซึ่ึ�งเครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่  ยถุาพฺลํ ตฺามกําล่ัง  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  

“ธนิญฺชยเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  มหาสกํฺกํารํ ซึ่ึ�ง 

สักการื่ะให่ญ่  อุมฺหากํํ แก่เรื่า ท.  สมฺปิตฺฺตฺานิํ ผ่้ถุึงพรื่้อมแล่้วิ  นิครํ ซึ่ึ�งเม่อง  อุตฺฺตฺโนิ 

ของตฺน”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็ ในวิันเป็นที�มาของนางวิิสาขานั้น พวิกชนผ่้อย่่ในเม่องทั้งห่มดโดยปกตฺิ ส่งเครื่่�อง

บรื่รื่ณฺาการื่ไปตฺามกําล่ัง ด้วิยควิามคิดวิ่า “ธนัญชัยเศรื่ษฐี ได้ทําสักการื่ะให่ญ่แก่พวิก

เรื่าผ่้ถุึงเม่องของตฺน”

 จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สกล่นครื่วิาสิโน วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺึสุๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาคตฺทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน ปห่ิณฺึสุ  อสฺสา วิิเสสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน อาคตฺทิวิเส  “ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สัมปทานใน อกาสิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน นครื่ํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน สมฺปตฺฺตฺานํๆ วิิเสสนะของ อมฺห่ากํ  มห่าสกฺการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อกาสิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน ปห่ิณฺึสุ  ยถุาพล่ํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

ปห่ิณฺึสุ  ปณฺฺณฺาการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิณฺึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๘. วิิสาขา  ปห่ิตฺปฺปห่ิตฺํ  ปณฺฺณฺาการื่ํ  ตฺสฺมึเยวิ  นคเรื่  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺเ�ฺสุ  กุเล่สุ  สพฺพตฺฺถุกเมวิ

 ทาเปสิ ฯ

 วิิสาขา  (ปุคฺคล่ํ  เตฺห่ิ  ชเนห่ิ)  ปห่ิตฺปฺปห่ิตฺํ  ปณฺฺณฺาการื่ํ  ตฺสฺมึ  เอวิ  นคเรื่  อ�ฺฺ�ฺม�ฺฺเ�ฺสุ  กุเล่สุ  

สพฺพตฺฺถุกํ  เอวิ  (กตฺฺวิา)  ทาเปสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ทาเปิสิ ให่้ให่้แล่้วิ  ปิณฺณากํารํ ซึ่ึ�งเครื่่�อง

บรื่รื่ณฺาการื่  (เตฺหิ  ชเนิหิ)  ปิหิตฺปิฺปิหิตฺ ํอัน- อันชน ท. เห่ล่่านั้น -ทั้งส่งมาแล่้วิทั้งส่ง

มาแล่้วิ  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  สพฺฺพฺตฺฺถุกํํ  เอุวิ ให่้เป็นของมีปรื่ะโยชน์ในที�ทั้งปวิงนั�นเทียวิ  

กํุเลสุ ในตฺรื่ะก่ล่ ท.  อุญฺฃมญฺเฃสุ ของกันแล่ะกัน  ตฺสฺมึ  เอุวิ  นิคเร ในพรื่ะนครื่นั้น

นั�นเทียวิ ฯ

 นางวิิสาขา ใช้คนให่้ให่้เครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่ที�พวิกชนเห่ล่่านั้นทั้งส่งมาแล่้วิๆ ทําให่้เป็น

ของมีปรื่ะโยชน์ในทุกที�นั�นแห่ล่ะ ในตฺรื่ะก่ล่ของกันแล่ะกัน ในพรื่ะนครื่นั้นนั�นแห่ล่ะ

 วิิสาขา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ทาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน  

ทาเปสิ  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ ชเนห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปห่ิตฺปฺปห่ิตฺํๆ วิิเสสนะของ  

ปณฺฺณฺาการื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทาเปสิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺสฺมึๆ วิิเสสนะของ 

นคเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน กุเล่สุ  อ�ฺฺฃม�ฺฺเฃสุ วิิเสสนะของ กุเล่สุๆ วิิสยาธารื่ะใน กตฺฺวิา  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สพฺพตฺฺถุกํๆ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

ทาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๖๙. อิตฺิ  สา  “อิทํ  มยฺห่ํ  มาตฺุ  เทถุ,  อิทํ  มยฺห่ํ  ปิตฺุ  เทถุ,  อิทํ  มยฺห่ํ  ภิาตฺุ  เทถุ,  อิทํ  
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มยฺห่ํ  ภิคินิยา  เทถุาตฺิ  เตฺสํ  เตฺสํ  วิยานุรื่่ปํ  ปิยวิจฺนํ  วิตฺฺวิา  ปณฺฺณฺาการื่ํ  เปเสนฺตฺี,  

สกล่นครื่วิาสิโน  �ฺาตฺเก  วิิย  อกาสิ ฯ

 อิตฺิ  สา  (วิิสาขา)  “(ตฺุมฺเห่)  อิทํ  (วิตฺฺถุุํ)  มยฺห่ํ  มาตฺุ  เทถุ,  (ตฺุมฺเห่)  อิทํ  (วิตฺฺถุุํ)  มยฺห่ํ  ปิตฺุ  เทถุ, 

(ตฺุมฺเห่)  อิทํ  (วิตฺฺถุุํ)  มยฺห่ํ  ภิาตฺุ  เทถุ,  (ตฺุมฺเห่)  อิทํ  (วิตฺฺถุุํ)  มยฺห่ํ  ภิคินิยา  เทถุาตฺิ  เตฺสํ  เตฺสํ  

(ชนานํ)  วิยานุรื่่ปํ  ปิยวิจฺนํ  วิตฺฺวิา  ปณฺฺณฺาการื่ํ  เปเสนฺตฺี,  สกล่นครื่วิาสิโน  (ชเน)  �ฺาตฺเก  วิิย  

อกาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  ปิิยวิจฺนิํ ซึ่ึ�งคําอันเป็นที�รื่ัก  วิยานิุ-

รูปิํ อันสมควิรื่แก่วิัย  เตฺสํ  เตฺสํ  (ชนิานิํ) ของชน ท. เห่ล่่านั้นๆ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  เทถุ ขอจฺงให่้  อุิทํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุนี้  มาตฺุ แก่มารื่ดา  มยฺหํ ของดิฉัน,   

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถุ จฺงให่้  อุิทํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุนี้  ปิิตฺุ แก่บิดา  มยฺหํ ของดิฉัน,  

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถุ จฺงให่้  อุิทํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุนี้  ภาตฺุ แก่พี�ชาย  มยฺหํ ของดิฉัน,  

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถุ จฺงให่้  อุิทํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุนี้  ภคินิิยา แก่น้องสาวิ  มยฺหํ ของ

ดิฉัน”  อุิตฺิ ดังนี้  เปิเสนิฺตฺี ส่งไปอย่่  ปิณฺณากํารํ ซึ่ึ�งเครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่  อุกําสิ  

ได้กรื่ะทําแล่้วิ  (ชเนิ) ซึ่ึ�งชน ท.  สกํลนิครวิาสิโนิ ผ่้อย่่ในเม่องทั้งสิ้น  ฃาตฺเกํ  วิิย ให่้

เป็นรื่าวิกะวิ่าญาตฺิ  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 นางวิิสาขานั้น กล่่าวิคําที�ไพเรื่าะ ตฺามสมควิรื่แก่วิัยของพวิกชนเห่ล่่านั้นๆ วิ่า “ขอพวิก

ท่าน จฺงให่้สิ�งนี้ แก่มารื่ดาของดิฉัน, ขอพวิกท่าน จฺงให่้สิ�งนี้ แก่บิดาของดิฉัน, ขอพวิก

ท่าน จฺงให่้สิ�งนี้ แก่พี�ชายของดิฉัน, ขอพวิกท่าน จฺงให่้สิ�งนี้ แก่น้องสาวิของดิฉัน” ดังนี้ 

ส่งเครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่ไปอย่่ ได้ทําพวิกชนผ่้อย่่ในเม่องทั้งสิ้น ให่้เป็นดุจฺญาตฺิๆ ด้วิย

ปรื่ะการื่ฉะนี้

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์  

ปการื่ัตฺถุะ  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เทถุ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน มาตฺุๆ สัมปทานใน เทถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺา 

ใน เทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทถุ  มยฺห่ํ  

สามีสัมพันธะใน ปิตฺุๆ สัมปทานใน เทถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อิทํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทถุ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ภิาตฺุๆ 
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สัมปทานใน เทถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน เทถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทํ วิิเสสนะของ 

วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทถุ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ภิคินิยาๆ สัมปทานใน เทถุ”  อิตฺิ-

ศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิา  เตฺสํ สองบท วิิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน วิยานุรื่่ปํๆ 

วิิเสสนะของ ปิยวิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสนฺตฺี  ปณฺฺณฺาการื่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  สกล่นครื่วิาสิโน วิิเสสนะของ 

ชเนๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ  ฃาตฺเก อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน อกาสิ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะ

เข้ากับ ฃาตฺเก ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๗๐. อถุสฺสา  รื่ตฺฺตฺิภิาคสมนนฺตฺเรื่  อาช�ฺฺ�ฺวิฬวิาย  คพฺภิวิุฏฺฺฅานํ  อโห่สิ ฯ

 อถุ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  รื่ตฺฺตฺิภิาคสมนนฺตฺเรื่  อาช�ฺฺ�ฺวิฬวิาย  คพฺภิวิุฏฺฺฅานํ  อโห่สิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  คพฺฺภวิุฏฺฅานิํ อ.การื่ออกแห่่งสัตฺวิ์ผ่้เกิดแล่้วิในครื่รื่ภิ์  อุาชญฺฃวิฬวิาย 

ของนางล่าตฺัวิเป็นแม่ของม้าอาชาไนย  อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  อุโหสิ 

ได้มีแล่้วิ  รตฺฺตฺิภาคสมนินิฺตฺเร ในล่ําดับแห่่งส่วินแห่่งรื่าตฺรื่ี ฯ

 ทีนั้น การื่ออกแห่่งสัตฺวิ์ผ่้เกิดในครื่รื่ภิ์ ของล่าตฺัวิเป็นแม่ม้าอาชาไนย ของนางวิิสาขานั้น 

ได้มีในช่วิงส่วินแห่่งรื่าตฺรื่ี

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  คพฺภิวิุฏฺฺฅานํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา  

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน อาช�ฺฺฃวิฬวิาย  รื่ตฺฺตฺิภิาคสมนฺตฺเรื่ กาล่สัตฺตฺมี

ใน อโห่สิ  อาช�ฺฺฃวิฬวิาย สามีสัมพันธะใน คพฺภิวิุฏฺฺฅานํ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๑. สา  ทาสีห่ิ  ทณฺฺฑทีปเก  คาห่าเปตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  คนฺตฺฺวิา  วิฬวิํ  อุณฺฺโห่ทเกน  นห่าเปตฺฺวิา  

เตฺเล่น  มกฺขาเปตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  วิสนฏฺฺฅานเมวิ  อคมาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  ทาสีห่ิ  ทณฺฺฑทีปเก  คาห่าเปตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  คนฺตฺฺวิา  วิฬวิํ  อุณฺฺโห่ทเกน   

นห่าเปตฺฺวิา  (ทาสิโย)  เตฺเล่น  มกฺขาเปตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  วิสนฏฺฺฅานํ  เอวิ  อคมาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ทาสีหิ ยังนางทาสี ท.  คาหาเปิตฺฺวิา ให่้ถุ่อเอาแล่้วิ  

ทณฺฑทีปิเกํ ซึ่ึ�งปรื่ะทีปมีด้าม ท.  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ) ในที�นั้น  วิฬวิํ ยังแม่
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ล่า  นิหาเปิตฺฺวิา ให่้อาบแล่้วิ  อุุณฺโหทเกํนิ ด้วิยนํ้าอันอุ่น  (ทาสิโย) ยังนางทาสี ท.  

มกํฺขาเปิตฺฺวิา ให่้ทาแล่้วิ  เตฺเลนิ ด้วิยนํ้ามัน  อุคมาสิ ได้ไปแล่้วิ  วิสนิฏฺฅานิํ  เอุวิ  

ส่่ที�เป็นที�อย่่  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺนนั�นเทียวิ ฯ

 นางวิิสาขา ใช้นางทาสีให่้ถุ่อเอาปรื่ะทีปด้าม ไปในที�นั้น ให่้แม่ล่าอาบด้วิยนํ้าอุ่น ใช้นาง

ทาสีให่้ทาด้วิยนํ้ามัน แล่้วิได้ไปส่่ที�อย่่ของตฺนนั�นแห่ล่ะ

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทาสีห่ิ  

ตฺตฺิยาการื่ิตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิา  ทณฺฺฑทีปเก อวิุตฺตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน นห่าเปตฺฺวิา  วิฬวิํ การื่ิตฺกัมมะใน นห่าเปตฺฺวิา  อุณฺฺโห่ทเกน กรื่ณฺะใน นห่าเปตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มกฺขาเปตฺฺวิา  ทาสิโย การื่ิตฺกัมมะใน มกฺขาเปตฺฺวิา  เตฺเล่น กรื่ณฺะใน 

มกฺขาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน วิสนฏฺฺฅานํ   

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิสนฏฺฺฅานํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๒. มิคารื่เสฏฺฺฅี  ปุตฺฺตฺสฺส  อาวิาห่มงฺคล่ํ  กโรื่นฺโตฺ  ธุรื่วิิห่าเรื่  วิสนฺตฺํปิ  ตฺถุาคตฺํ  อมนสิกตฺฺวิา  

ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  นคฺคสมเณฺสุ  ปตฺิฏฺฺฅิเตฺน  เปเมน  โจฺทิยมาโน  “มยฺห่ํ  อยฺยานํปิ  สกฺการื่ํ   

กรื่ิสฺสามีตฺิ  เอกทิวิสํ  อเนกสเตฺสุ  นวิภิาชเนสุ  นิรืุ่ทกปายาสํ  ปจฺาเปตฺฺวิา  ป�ฺฺจฺสเตฺ   

อเจฺล่เก  นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  อนฺโตฺเคห่ํ  ปเวิเสตฺฺวิา  “อาคจฺฺฉตฺุ  เม  สุณฺิสา,  อรื่ห่นฺโตฺ 

วินฺทตฺ่ตฺิ  วิิสาขาย  สาสนํ  ปห่ิณฺิ ฯ

 มิคารื่เสฏฺฺฅี  ปุตฺฺตฺสฺส  อาวิาห่มงฺคล่ํ  กโรื่นฺโตฺ  ธุรื่วิิห่าเรื่  วิสนฺตฺํปิ  ตฺถุาคตฺํ  อมนสิกตฺฺวิา  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  

นคฺคสมเณฺสุ  ปตฺิฏฺฺฅิเตฺน  เปเมน  โจฺทิยมาโน  “(อห่ํ)  มยฺห่ํ  อยฺยานํปิ  สกฺการื่ํ  กรื่ิสฺสามีตฺิ   

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ)  เอกทิวิสํ  อเนกสเตฺสุ  นวิภิาชเนสุ  นิรืุ่ทกปายาสํ  ปจฺาเปตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)   

ป�ฺฺจฺสเตฺ  อเจฺล่เก  นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  (เตฺ  อเจฺล่เก)  อนฺโตฺเคห่ํ  ปเวิเสตฺฺวิา  “อาคจฺฺฉตฺุ  เม  สุณฺิสา,  

อรื่ห่นฺโตฺ  วินฺทตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)  วิิสาขาย  สาสนํ  ปห่ิณฺิ ฯ

 มิคารเสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ  กํโรนิฺโตฺ เม่�อกรื่ะทํา  อุาวิาหมงฺคลํ ซึ่ึ�งมงคล่ใน

เพรื่าะอันนํามา  ปิุตฺฺตฺสฺส แก่บุตฺรื่  อุมนิสิกํตฺฺวิา ไม่กรื่ะทําไวิ้ในใจฺแล่้วิ  ตฺถุาคตฺํ ซึ่ึ�ง

พรื่ะตฺถุาคตฺ  วิสนิฺตฺํปิิ แม้มีอย่่  ธุรวิิหาเร ในวิิห่ารื่อันใกล่้  ทีฆรตฺฺตฺํ  นิคฺคสมเณสุ  
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ปิตฺิฏฺฅิเตฺนิ  เปิเมนิ  โจฺทิยมาโนิ ผ่้ อันควิามรื่ัก อันตฺั้งไวิ้เฉพาะแล่้วิ ในสมณฺะเปล่่อย 

ท. ตฺล่อดรื่าตฺรื่ีอันยาวินาน ตฺักเตฺ่อนอย่่  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) อ.เรื่า  

กํริสฺสามิ จฺักกรื่ะทํา  สกํฺกํารํ ซึ่ึ�งสักการื่ะ  อุยฺยานิํปิิ แม้แก่พรื่ะคุณฺเจฺ้า ท.  มยฺหํ ของ

เรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปิจฺาเปิตฺฺวิา ให่้หุ่งแล่้วิ  นิิรุทกํปิายาสํ ซึ่ึ�งข้าวิ

ปายาสอันมีนํ้าออกแล่้วิ  นิวิภาชเนิสุ ในภิาชนะอันให่ม่ ท.  อุเนิกํสเตฺสุ มีรื่้อยมิใช่

ห่นึ�ง  เอุกํทิวิสํ ในวิันห่นึ�ง  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  นิิมนิฺตฺาเปิตฺฺวิา ให่้เช่้อเชิญแล่้วิ   

อุเจฺลเกํ ซึ่ึ�งอเจฺล่กะ ท.  ปิญฺจฺสเตฺ ผ่้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณฺ  (เตฺ  อุเจฺลเกํ) ยังอเจฺล่กะ 

ท. เห่ล่่านั้น  ปิเวิเสตฺฺวิา ให่้เข้าไปแล่้วิ  อุนิฺโตฺเคหํ ส่่ภิายในแห่่งเรื่่อน  ปิหิณิ ส่งไป

แล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  วิิสาขาย แก่นางวิิสาขา  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้  อุิตฺิ วิ่า  

“สุณิสา อ.ล่่กสะใภิ้  เม ของเรื่า  อุาคจฺฺฉตฺุ จฺงมา,  วินิฺทตฺุ จฺงไห่วิ้  อุรหนิฺโตฺ ซึ่ึ�งพรื่ะ

อรื่ห่ันตฺ์ ท.”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 มิคารื่เศรื่ษฐี เม่�อทําอาวิาห่มงคล่แก่บุตฺรื่ ไม่ทําการื่ใส่ใจฺพรื่ะตฺถุาคตฺแม้ผ่้ปรื่ะทับอย่่ 

ในวิิห่ารื่อันใกล่้ ผ่้อัันควิามรื่ักที�ตฺั้งไวิ้ในเห่ล่่าสมณฺะเปล่่อยตฺล่อดกาล่นาน คอยตฺักเตฺ่อน

อย่่ จฺึงคิดวิ่า “เรื่าจฺักทําสักการื่ะแม้แก่พรื่ะคุณฺเจฺ้าทั้งห่ล่ายของเรื่า” ดังนี้แล่้วิ วิันห่นึ�ง  

ให่้คนหุ่งข้าวิปายาสที�ไม่มีนํ้า ในภิาชนะให่ม่ทั้งห่ล่ายห่ล่ายรื่้อยใบ ให่้คนเช่้อเชิญเห่ล่่า

อเจฺล่กปรื่ะมาณฺ ๕๐๐ ให่้เข้าไปส่่ภิายในเรื่่อน แล่้วิส่งข่าวิสารื่ไปแก่นางวิิสาขา มีอันให่้

รื่่้วิ่า “ขอล่่กสะใภิ้ของเรื่า จฺงมา, จฺงไห่วิ้พรื่ะอรื่ห่ันตฺ์ทั้งห่ล่ายเถุิด” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 มิคารื่เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุตฺฺตฺสฺส สัมปทานใน กโรื่นฺโตฺ  

อาวิาห่มงฺคล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่นฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  ธุรื่วิิห่าเรื่  

วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิสนฺตฺํๆ วิิเสสนะของ ตฺถุาคตฺํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อมนสิกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โจฺทิยมาโน  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะ 

ใน ปตฺิฏฺฺฅิเตฺน  นคฺคสมเณฺสุ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิฏฺฺฅิเตฺนๆ วิิเสสนะของ เปเมนๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน โจฺทิยมาโนๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อยฺยานํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ  

อยฺยานํๆ สัมปทานใน กรื่ิสฺสามิ  สกฺการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปจฺาเปตฺฺวิา  เอกทิวิสํ 

ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน ปจฺาเปตฺฺวิา  อเนกสเตฺสุ วิิเสสนะของ นวิภิาชเนสุๆ วิิสยาธารื่ะใน  
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ปจฺาเปตฺฺวิา  นิรืุ่ทกปายาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปจฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  ป�ฺฺจฺสเตฺ วิิเสสนะของ อเจฺล่เกๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน นิมนฺตฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวิเสตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ  

อเจฺล่เกๆ การื่ิตฺกัมมะใน ปเวิเสตฺฺวิา  อนฺโตฺเคห่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปเวิเสตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปห่ิณฺิ  “สุณฺิสา สุทธกัตฺตฺาใน อาคจฺฺฉตฺุ แล่ะ วินฺทตฺุ  อาคจฺฺฉตฺุ ก็ดี  

วินฺทตฺุ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน สุณฺิสา,  อรื่ห่นฺโตฺ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน วินฺทตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปห่ิณฺิ  วิิสาขาย 

สัมปทานใน ปห่ิณฺิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๓. สา  “อรื่ห่นฺโตฺตฺิ  วิจฺนํ  สุตฺฺวิา  โสตฺาปนฺนา  อรื่ิยสาวิิกา  ห่ฏฺฺฅตฺุฏฺฺฅา  หุ่ตฺฺวิา  เตฺสํ   

โภิชนฏฺฺฅานํ  อาคนฺตฺฺวิา  เตฺ  โอโล่เกตฺฺวิา  “เอวิรื่่ปา  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปวิิรื่ห่ิตฺา  อรื่ห่นฺโตฺ   

นาม  น  โห่นฺตฺิ,  กสฺมา  มํ  สสุโรื่  ปกฺโกสาเปสีตฺิ  เสฏฺฺฅึ  ครื่ห่ิตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน   

วิสนฏฺฺฅานเมวิ  คตฺา ฯ

 สา  (วิิสาขา)  “อรื่ห่นฺโตฺตฺิ  วิจฺนํ  สุตฺฺวิา  โสตฺาปนฺนา  อรื่ิยสาวิิกา  ห่ฏฺฺฅตฺุฏฺฺฅา  หุ่ตฺฺวิา  เตฺสํ   

(อเจฺล่กานํ)  โภิชนฏฺฺฅานํ  อาคนฺตฺฺวิา  เตฺ  (อเจฺล่เก)  โอโล่เกตฺฺวิา  “เอวิรื่่ปา  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปวิิรื่ห่ิตฺา  

(ชนา)  อรื่ห่นฺโตฺ  นาม  น  โห่นฺตฺิ,  กสฺมา  (ปุคฺคล่ํ)  มํ  สสุโรื่  ปกฺโกสาเปสีตฺิ  เสฏฺฺฅึ  ครื่ห่ิตฺฺวิา   

อตฺฺตฺโน  วิสนฏฺฺฅานํ  เอวิ  คตฺา ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  วิจฺนิํ ซึ่ึ�งคํา  อุิิตฺิ วิ่า  “อุรหนิฺโตฺ อ.พรื่ะ

อรื่ห่ันตฺ์ ท.”  อุิตฺิ ดังนี้  อุริยสาวิิกํา เป็นอรื่ิยสาวิิกา  โสตฺาปินิฺนิา ผ่้โสดาบัน  หฏฺฅ-

ตฺุฏฺฅา เป็นผ่้ทั้งรื่่าเรื่ิงแล่้วิทั้งยินดีแล่้วิ  หุตฺฺวิา เป็น  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  โภชนิฏฺฅานิํ 

ส่่ที�เป็นที�บรื่ิโภิค  เตฺสํ  (อุเจฺลกํานิํ) ของอเจฺล่ก ท. เห่ล่่านั้น  โอุโลเกํตฺฺวิา แล่ด่แล่้วิ   

เตฺ  (อุเจฺลเกํ) ซึ่ึ�งอเจฺล่ก ท. เห่ล่่านั้น  ครหิตฺฺวิา ตฺิเตฺียนแล่้วิ  เสฏฺฅึ ซึ่ึ�งเศรื่ษฐี  อุิตฺิ วิ่า  

“(ชนิา) อ.ชน ท.  หิโรตฺฺตฺปิฺปิวิิรหิตฺา ผ่้เวิ้นแล่้วิจฺากห่ิรื่ิแล่ะโอตฺตฺัปปะ  เอุวิรูปิา ผ่้มี

อย่างนี้เป็นรื่่ป  อุรหนิฺโตฺ  นิาม ช่�อวิ่าเป็นพรื่ะอรื่ห่ันตฺ์  โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้,   

สสุโร อ.พ่อสามี  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปิกํฺโกํสาเปิสิ ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  มํ ซึ่ึ�งดิฉัน   

กํสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  คตฺา ไปแล่้วิ  วิสนิฏฺฅานิํ  เอุวิ ส่่ที�เป็นที�อย่่   

อุตฺฺตฺโนิ ของตฺนนั�นเทียวิ ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 657

 นางวิิสาขานั้น ฟังคําวิ่า “พรื่ะอรื่ห่ันตฺ์ทั้งห่ล่าย” ดังนี้ เป็นอรื่ิยสาวิิกาผ่้โสดาบัน เป็นผ่้

ทั้งรื่่าเรื่ิงทั้งยินดีแล่้วิ จฺึงมาส่่ที�เป็นที�บรื่ิโภิคของพวิกอเจฺล่กเห่ล่่านั้น แล่ด่พวิกอเจฺล่ก

เห่ล่่านั้น แล่้วิตฺําห่นิเศรื่ษฐีวิ่า “พวิกชนผ่้เวิ้นจฺากห่ิรื่ิแล่ะโอตฺตฺัปปะเห่็นปานนี้ ช่�อวิ่าเป็น

พรื่ะอรื่ห่ันตฺ์ ห่ามิได้, พ่อสามีใช้คนให่้รื่้องเรื่ียกดิฉัน เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?” แล่้วิก็ไปส่่ที�อย่่

ของตฺนตฺามเดิม

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อรื่ห่นฺโตฺ ล่ิงคัตฺถุะ”  

อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน หุ่ตฺฺวิา  โสตฺาปนฺนา 

วิิเสสนะของ อรื่ิยสาวิิกาๆ ก็ดี  ห่ฏฺฺฅตฺุฏฺฺฅา ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาคนฺตฺฺวิา  เตฺสํ วิิเสสนะของ อเจฺล่กานํๆ สามีสัมพันธะใน โภิชนฏฺฺฅานํๆ สัมปาปุณฺีย-

กัมมะใน อาคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โอโล่เกตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ อเจฺล่เกๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน โอโล่เกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ครื่ห่ิตฺฺวิา  “เอวิรื่่ปา ก็ดี  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปวิิรื่ห่ิตฺา 

ก็ดี วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์  

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อรื่ห่นฺโตฺๆ สัญญาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ,   

สสุโรื่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปกฺโกสาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน  

ปกฺโกสาเปสิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ครื่ห่ิตฺฺวิา  เสฏฺฺฅึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ครื่ห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

คตฺา  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน วิสนฏฺฺฅานํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิสนฏฺฺฅานํๆ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน คตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๔. อเจฺล่กา  ตฺํ  ทิสฺวิา  สพฺเพ  เอกปฺปห่าเรื่เนวิ  เสฏฺฺฅึ  ครื่ห่ึสุ  “กึ  ตฺฺวิํ  คห่ปตฺิ  อ�ฺฺ�ฺํ  

นาล่ตฺฺถุ,  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  สาวิิกํ  มห่ากาฬกณฺฺณฺึ  อิธ  ปเวิเสสิ,  เวิเคน  ตฺํ  อิมสฺมา  

เคห่า  นิกฺกฑฺฒาเปห่ีตฺิ ฯ  

 อเจฺล่กา  ตฺํ  (วิิสาขํ)  ทิสฺวิา  สพฺเพ  เอกปฺปห่าเรื่น  เอวิ  เสฏฺฺฅึ  ครื่ห่ึสุ  “กึ  ตฺฺวิํ  คห่ปตฺิ  อ�ฺฺ�ฺํ  

(อิตฺฺถุึ)  น  อล่ตฺฺถุ,  (ตฺฺวิํ)  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  สาวิิกํ  มห่ากาฬกณฺฺณฺึ  อิธ  (เคเห่)  ปเวิเสสิ,  (ตฺฺวิํ  

ปุคฺคล่ํ)  เวิเคน  ตฺํ  (วิิสาขํ)  อิมสฺมา  เคห่า  นิกฺกฑฺฒาเปห่ีตฺิ ฯ

 อุเจฺลกํา อ.อเจฺล่ก ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ตฺํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  สพฺฺเพฺ ทั้งปวิง  

ครหึสุ ตฺิเตฺียนแล่้วิ  เสฏฺฅึ ซึ่ึ�งเศรื่ษฐี  เอุกํปิฺปิหาเรนิ  เอุวิ โดยการื่ปรื่ะห่ารื่ครื่าวิเดียวิ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ658

นั�นเทียวิ  อุิตฺิ วิ่า  “คหปิตฺิ ด่ก่อนคฤห่บดี  ตฺฺวิํ อ.ท่าน  นิ  อุลตฺฺถุ ไม่ได้ได้แล่้วิ  อุญฺฃํ  

(อุิตฺฺถุึ) ซึ่ึ�งห่ญิงอ่�น  กํึ ห่รื่่อ,  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  มหากําฬกํณฺณึ ยังห่ญิงผ่้เป็นกาฬกัณฺณฺี

ให่ญ่  สาวิิกํํ ผ่้เป็นสาวิิกา  สมณสฺส ของพรื่ะสมณฺะ  โคตฺมสฺส ผ่้โคดม  ปิเวิเสสิ ให่้

เข้าไปแล่้วิ  อุิธ  (เคเห) ในเรื่่อนนี้,  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  นิิกํฺกํฑฺฒาเปิหิ 

จฺงให่้ครื่่าออก  ตฺํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  อุิมสฺมา  เคหา จฺากเรื่่อนนี้  เวิเคนิ โดย

เรื่็วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกอเจฺล่กเห่็นนางวิิสาขานั้น ทุกท่านตฺ่างตฺิเตฺียนเศรื่ษฐีโดยพรื่้อมเพรื่ียงกันทีเดียวิ 

วิ่า “คฤห่บดี ท่านไม่ได้ห่ญิงอ่�นห่รื่่อ, ท่านให่้ห่ญิงมห่ากาฬกัณฺณฺีผ่้เป็นสาวิิกาของ 

พรื่ะสมณฺะโคดมเข้ามาในเรื่่อนนี้, ท่านจฺงใช้คนให่้ครื่่านางวิิสาขานั้น ออกจฺากเรื่่อน

ห่ล่ังนี้โดยเรื่็วิเถุิด”

 อเจฺล่กา สุทธกัตฺตฺาใน ครื่ห่ึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ครื่ห่ึสุ  สพฺเพ วิิเสสนะของ อเจฺล่กา  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอกปฺปห่าเรื่นๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ครื่ห่ึสุ  เสฏฺฺฅึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ครื่ห่ึสุ  

“คห่ปตฺิ อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อล่ตฺฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึิศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  

อ�ฺฺฃํ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อล่ตฺฺถุ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อล่ตฺฺถุ,  ตฺฺวิํ  

เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปเวิเสสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  สมณฺสฺส สามีสัมพันธะใน สาวิิกํ   

โคตฺมสฺส วิิเสสนะของ สมณฺสฺส  สาวิิกํๆ วิิเสสนะของ มห่ากาฬกณฺฺณฺึๆ การื่ิตฺกัมมะใน 

ปเวิเสสิ  อิธ วิิเสสนะของ เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ปเวิเสสิ,  ตฺฺวิํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นิกฺกฑฺฒาเปห่ิๆ 

อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒาเปห่ิ  เวิเคน ตฺตฺิยาวิิเสสนะ

ใน นิกฺกฑฺฒาเปห่ิ  ตฺํ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒาเปห่ิ  อิมสฺมา  

วิิเสสนะของ เคห่าๆ อปาทานใน นิกฺกฑฺฒาเปห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ครื่ห่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๕. โส  “น  สกฺกา  มยา  อิเมสํ  วิจฺนมตฺฺเตฺเนวิ  นิกฺกฑฺฒาเปตฺํุ,  มห่ากุล่สฺส  สา  ธีตฺาตฺิ   

จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อยฺยา  ทห่รื่า  นาม  ชานิตฺฺวิา  วิา  อชานิตฺฺวิา  วิา  กเรื่ยฺย;  ตฺุมฺเห่   

ตฺุณฺฺห่ี  โห่ถุาตฺิ  เตฺ  อุยฺโยเชตฺฺวิา  มห่ารื่เห่  อาสเน  นิสีทิตฺฺวิา  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ  อปฺโปทกํ   

มธุปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  “น  สกฺกา  มยา  (ปุคฺคล่ํ)  อิเมสํ  (อเจฺล่กานํ)  วิจฺนมตฺฺเตฺน  เอวิ  (การื่เณฺน)   
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นิกฺกฑฺฒาเปตฺํุ,  มห่ากุล่สฺส  (ห่ิ)  สา  (วิิสาขา)  ธีตฺา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อยฺยา  ทห่รื่า  นาม  

ชานิตฺฺวิา  วิา  อชานิตฺฺวิา  วิา  กเรื่ยฺย;  ตฺุมฺเห่  ตฺุณฺฺห่ี  โห่ถุาตฺิ  (วิตฺฺวิา)  เตฺ  (อเจฺล่เก)  อุยฺโยเชตฺฺวิา  

มห่ารื่เห่  อาสเน  นิสีทิตฺฺวิา  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ  อปฺโปทกํ  มธุปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “มยา อันเรื่า  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  

(ปิุคฺคลํ)  นิิกํฺกํฑฺฒาเปิตฺุํ เพ่�ออัน- ยังบุคคล่ -ให่้ครื่่าออก  (กํารเณนิ) เพรื่าะเห่ตฺุ  วิจฺนิ-

มตฺฺเตฺนิ  เอุวิ สักวิ่าคํา  อุิเมสํ  (อุเจฺลกํานิํ) ของอเจฺล่ก ท. เห่ล่่านี้นั�นเทียวิ,  (หิ) เพรื่าะ

วิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ธีตฺา เป็นธิดา  มหากํุลสฺส ของตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยา ข้าแตฺ่พรื่ะผ่้เป็นเจฺ้า ท.  ทหรา   

นิาม ช่�อ อ.ห่ญิงสาวิ  ชานิิตฺฺวิา  วิา รื่่้แล่้วิห่รื่่อ  อุชานิิตฺฺวิา  วิา ห่รื่่อวิ่าไม่รื่่้แล่้วิ  กํเรยฺย 

พึงกรื่ะทํา,  ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  ตฺุณฺหี เป็นผ่้นิ�ง  โหถุ ขอจฺงเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้   

อุุยฺโยเชตฺฺวิา ส่งไปแล่้วิ  เตฺ  (อุเจฺลเกํ) ซึ่ึ�งอเจฺล่ก ท. เห่ล่่านั้น  นิิสีทิตฺฺวิา นั�งแล่้วิ   

อุาสเนิ บนอาสนะ  มหารเห อันควิรื่แก่ค่ามาก  ปิริภุญฺชตฺิ ย่อมบรื่ิโภิค  มธุปิายาสํ 

ซึ่ึ�งข้าวิมธุปายาส  อุปิฺโปิทกํํ อันมีนํ้าน้อย  สุวิณฺณปิาตฺิยํ ในถุาดอันเป็นวิิการื่แห่่งทอง 

ฯ

  เศรื่ษฐีนั้น คิดวิ่า “เรื่าไม่อาจฺเพ่�อจฺะใช้คนให่้ครื่่าออก เพรื่าะเห่ตฺุสักวิ่าคําพ่ดของพวิก

อเจฺล่กเห่ล่่านี้ได้, เพรื่าะวิ่า นางวิิสาขานั้น เป็นธิดาของตฺรื่ะก่ล่ให่ญ่” ดังนี้ จฺึงกล่่าวิวิ่า 

“ข้าแตฺ่พรื่ะคุณฺเจฺ้าทั้งห่ล่าย ธรื่รื่มดาวิ่าห่ญิงสาวิ รื่่้บ้าง ไม่รื่่้บ้าง พึงทํา, พวิกท่าน จฺง

เป็นผ่้นิ�งเถุิด” แล่้วิก็ส่งพวิกอเจฺล่กเห่ล่่านั้นไป นั�งบนอาสนะอันควิรื่ค่ามาก บรื่ิโภิคข้าวิ

มธุปายาสที�มีนํ้าน้อย ในถุาดทอง

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “มยา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺกา  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒาเปตฺุํ  อิเมสํ วิิเสสนะของ อเจฺล่กานํๆ สามีสัมพันธะใน วิจฺน-  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิจฺนมตฺฺเตฺนๆ วิิเสสนะของ การื่เณฺนๆ เห่ตฺุใน  

นิกฺกฑฺฒาเปตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ  

วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่ากุล่สฺส สามีสัมพันธะใน  

ธีตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  

“อยฺยา อาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ทห่รื่าๆ สุทธกัตฺตฺาใน กเรื่ยฺยๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ชานิตฺฺวิา ก็ดี  อชานิตฺฺวิา ก็ดี ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเรื่ยฺย  วิา สอง

ศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ชานิตฺฺวิา แล่ะ อชานิตฺฺวิา,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุณฺฺห่ี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อุยฺโยเชตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ อเจฺล่เกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุยฺโยเชตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิตฺฺวิา  มห่ารื่เห่ วิิเสสนะของ อาสเนๆ อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน  

นิสีทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิ  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ วิิสยาธารื่ะใน ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิ   

อปฺโปทกํ วิิเสสนะของ มธุปายาสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิภิุ�ฺฺชตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๖. ตฺสฺมึ  สมเย  เอโก  ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุโรื่  ปิณฺฺฑาย  จฺรื่นฺโตฺ  ตฺํ  นิเวิสนํ  ปาวิิสิ ฯ

 ตฺสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  ปิิณฺฑจฺาริกํตฺฺเถุโร อ.พรื่ะเถุรื่ะผ่้เที�ยวิไปเพ่�อบิณฺฑบาตฺเป็น

ปกตฺิ  เอุโกํ รื่่ปห่นึ�ง  จฺรนิฺโตฺ เที�ยวิไปอย่่  ปิิณฺฑาย เพ่�อบิณฺฑบาตฺ  ปิาวิิสิ ได้เข้าไป

แล่้วิ  ตฺํ  นิิเวิสนิํ ส่่ที�เป็นที�อย่่นั้น ฯ

   ในสมัยนั้น พรื่ะเถุรื่ะผ่้เที�ยวิบิณฺฑบาตฺเป็นวิัตฺรื่รื่่ปห่นึ�ง เที�ยวิไปเพ่�อบิณฺฑบาตฺ ได้

เข้าไปส่่เรื่่อนห่ล่ังนั้น

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ สมเยๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปาวิิสิ  เอโก วิิเสสนะของ ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุโรื่ๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิิสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปิณฺฺฑาย สัมปทานใน จฺรื่นฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่ 

-กิรื่ิยาของ ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุโรื่  ตฺํ วิิเสสนะของ นิเวิสนํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปาวิิสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๗๗. วิิสาขา  สสุรื่ํ  วิีชมานา  ฅิตฺา  ตฺํ  ทิสฺวิา  “สสุรื่สฺส  อาจฺิกฺขิตฺํุ  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ,  ยถุา  โส  เถุรื่ํ  

ปสฺสตฺิ;  เอวิํ  อปคนฺตฺฺวิา  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 วิิสาขา  สสุรื่ํ  วิีชมานา  ฅิตฺา  ตฺํ  (เถุรื่ํ)  ทิสฺวิา  “(มยา)  สสุรื่สฺส  อาจฺิกฺขิตฺํุ  อยุตฺฺตฺํ”  อิตฺิ   

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา),  ยถุา  โส  (สสุโรื่)  เถุรื่ํ  ปสฺสตฺิ;  เอวิํ  อปคนฺตฺฺวิา  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  วิีชมานิา  ฅิตฺา ย่นพัดอย่่แล่้วิ  สสุรํ ซึ่ึ�งพ่อสามี  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  

ตฺํ  (เถุรํ) ซึ่ึ�งพรื่ะเถุรื่ะนั้น  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(มยา  สสุรสฺส  อุาจฺิกํฺขิตฺุํ 

อ.อัน- อันเรื่า -บอก แก่พ่อสามี  อุยุตฺฺตฺํ ไม่ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้  อุปิคนิฺตฺฺวิา ไปปรื่าศ

แล่้วิ  เอุวิํ โดย-,  โส  (สสุโร) อ.พ่อสามีนั้น  ปิสฺสตฺิ จฺะเห่็น  เถุรํ ซึ่ึ�งพรื่ะเถุรื่ะ  ยถุา 
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โดยปรื่ะการื่ใด, -ปรื่ะการื่นั้น  อุฏฺฅาสิ ได้ย่นแล่้วิ ฯ

 นางวิิสาขา ย่นพัดวิีพ่อสามีอย่่ เห่็นพรื่ะเถุรื่ะนั้น คิดวิ่า “การื่ที�เรื่าบอกพ่อสามี ไม่ควิรื่” 

จฺึงไปปรื่าศ โดยปรื่ะการื่ที�พ่อสามีนั้น จฺะเห่็นพรื่ะเถุรื่ะได้ แล่้วิได้ย่นแล่้วิ 

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สสุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิีชมานาๆ 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  ฅิตฺา วิิเสสนะของ วิิสาขา  ตฺํ วิิเสสนะของ เถุรื่ํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อาจฺิกฺขิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน อยุตฺฺตฺํๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อาจฺิกฺขิตฺุํ  สสุรื่สฺส สัมปทานใน อาจฺิกฺขิตฺุํ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อปคนฺตฺฺวิา,  โส วิิเสสนะของ สสุโรื่ๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา ปการื่ัตฺถุะ  เถุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปสฺสตฺิ,  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ  อปคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อฏฺฺฅาสิ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๗๘. โส  ปน  พาโล่  เถุรื่ํ  ทิสฺวิาปิ  อปสฺสนฺโตฺ  วิิย  หุ่ตฺฺวิา  อโธมุโข  ภิุ�ฺฺชเตฺวิ ฯ

 โส  (สสุโรื่)  ปน  พาโล่  (หุ่ตฺฺวิา)  เถุรื่ํ  ทิสฺวิาปิ  อปสฺสนฺโตฺ  วิิย  หุ่ตฺฺวิา  อโธมุโข  ภิุ�ฺฺชตฺิ  เอวิ ฯ

 ปินิ แตฺ่วิ่า  โส  (สสุโร) อ.พ่อสามีนั้น  พฺาโล เป็นคนพาล่  (หุตฺฺวิา) เป็น  ทิสฺวิาปิิ  

แม้เห่็นแล่้วิ  เถุรํ ซึ่ึ�งพรื่ะเถุรื่ะ  อุปิสฺสนิฺโตฺ  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่าไม่เห่็นอย่่  หุตฺฺวิา เป็น  

อุโธมุโข ผ่้มีห่น้าในเบ่้องล่่าง  ภุญฺชตฺิ  เอุวิ ย่อมบรื่ิโภิคนั�นเทียวิ ฯ

  แตฺ่พ่อสามีนั้น เป็นคนพาล่ แม้เห่็นพรื่ะเถุรื่ะแล่้วิ ก็ทําดุจฺไม่เห่็น ก้มห่น้า บรื่ิโภิคนั�น

แห่ล่ะ

 ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  โส วิิเสสนะของ สสุโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิุ�ฺฺชตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  พาโล่ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ทิสฺวิา  เถุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ทิสฺวิา  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อปสฺสนฺโตฺๆ อุปมา- 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิา  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ อปสฺสนฺโตฺ  หุ่ตฺฺวิา สมานกาล่กิรื่ิยา

ใน ภิุ�ฺฺชตฺิ  อโธมุโข วิิเสสนะของ สสุโรื่  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ภิุ�ฺฺชตฺิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๗๙. วิิสาขา  “เถุรื่ํ  ทิสฺวิาปิ  เม  สสุโรื่  ส�ฺฺ�ฺํ  น   กโรื่ตฺีตฺิ  �ฺตฺฺวิา  “อตฺิจฺฺฉถุ  ภินฺเตฺ,  มยฺห่ํ  

สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ  ขาทตฺีตฺิ  อาห่ ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ662

 วิิสาขา  “เถุรื่ํ  ทิสฺวิาปิ  เม  สสุโรื่  ส�ฺฺ�ฺํ  น   กโรื่ตฺีตฺิ  �ฺตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  อตฺิจฺฺฉถุ  ภินฺเตฺ,  มยฺห่ํ   

สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ  ขาทตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  ฃตฺฺวิา รื่่้แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สสุโร อ.พ่อสามี  เม ของเรื่า  ทิสฺวิาปิิ 

แม้เห่็นแล่้วิ  เถุรํ ซึ่ึ�งพรื่ะเถุรื่ะ  นิ  กํโรตฺิ ย่อมไม่กรื่ะทํา  สญฺฃํ ซึ่ึ�งควิามสําคัญ”  อุิตฺิ 

ดังนี้  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่ท่านผ่้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน  อุตฺิจฺฺฉถุ  

ขอจฺงโปรื่ดข้างห่น้าเถุิด,  สสุโร อ.พ่อสามี  มยฺหํ ของดิฉัน  ขาทตฺิ ย่อมเคี้ยวิกิน   

ปิุราณํ ซึ่ึ�งของเก่า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา รื่่้วิ่า “พ่อสามีของเรื่า แม้เห่็นพรื่ะเถุรื่ะ ก็ไม่ทําควิามสําคัญ” จฺึงกล่่าวิวิ่า 

“ท่านผ่้เจฺรื่ิญ ขอท่านจฺงโปรื่ดข้างห่น้าเถุิด, พ่อสามีของดิฉัน ย่อมเคี้ยวิกินของเก่า”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เถุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ทิสฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กโรื่ตฺิ  เม สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  ส�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ   

นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กโรื่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่   

“ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺิจฺฺฉถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  สสุโรื่ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ขาทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ขาทตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๐. โส  นิคฺคณฺฺเฅห่ิ  กถุิตฺกาเล่  อธิวิาเสตฺฺวิาปิ  “ปุรื่าณฺํ  ขาทตฺีตฺิ  วิุตฺฺตฺกฺขเณฺเยวิ  ห่ตฺฺถุํ   

อปเนตฺฺวิา  “อิมํ  ปายาสํ  อิโตฺ  ห่รื่ถุ,  เอตฺํ  อิมสฺมา  เคห่า  นิกฺกฑฺฒถุ,  อยํ  มํ  เอวิรื่่เป  

มงฺคล่กาเล่  อสุจฺิขาทกํ  นาม  กโรื่ตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี  โกธํ)  นิคฺคณฺฺเฅห่ิ  กถุิตฺกาเล่  อธิวิาเสตฺฺวิาปิ  (วิิสาขาย)  “(มยฺห่ํ  สสุโรื่)  ปุรื่าณฺํ   

ขาทตฺีตฺิ  วิุตฺฺตฺกฺขเณฺ  เอวิ  ห่ตฺฺถุํ  อปเนตฺฺวิา  “(ตฺุมฺเห่)  อิมํ  ปายาสํ  อิโตฺ  (ฅานโตฺ)  ห่รื่ถุ,  (ตฺุมฺเห่)  

เอตฺํ  (วิิสาขํ)  อิมสฺมา  เคห่า  นิกฺกฑฺฒถุ,  อยํ  (วิิสาขา)  มํ  เอวิรื่่เป  มงฺคล่กาเล่  อสุจฺิขาทกํ  นาม  

กโรื่ตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  (โกํธํ) ยังควิามโกรื่ธ  อุธิวิาเสตฺฺวิาปิิ แม้ให่้อย่่ทับแล่้วิ  

นิิคฺคณฺเฅหิ  กํถุิตฺกําเล ในกาล่เป็นที� อันนิครื่นถุ์ ท. กล่่าวิแล่้วิ  อุปิเนิตฺฺวิา นําไป
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ปรื่าศแล่้วิ  หตฺฺถุํ ซึ่ึ�งม่อ  (วิิสาขาย)  วิุตฺฺตฺกํฺขเณ  เอุวิ  ในขณฺะเป็นที� อันนางวิิสาขา 

กล่่าวิแล่้วินั�นเทียวิ  อุิตฺิ วิ่า  “(สสุโร) อ.พ่อสามี  มยฺหํ ของดิฉัน  ขาทตฺิ ย่อมเคี้ยวิกิน  

ปิุราณํ ซึ่ึ�งของเก่า”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  หรถุ จฺง

นําไป  อุิมํ  ปิายาสํ ซึ่ึ�งข้าวิปายาสนี้  อุิโตฺ  (ฅานิโตฺ) แตฺ่ที�นี้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

นิิกํฺกํฑฺฒถุ จฺงครื่่าออกไป  เอุตฺํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั�น  อุิมสฺมา  เคหา จฺากเรื่่อน

นี้,  อุยํ  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานี้  กํโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  มํ ซึ่ึ�งเรื่า  อุสุจฺิขาทกํํ  นิาม ช่�อ

วิ่าให่้เป็นผ่้เคี้ยวิกินซึ่ึ�งของอันไม่สะอาด  มงฺคลกําเล ในกาล่อันเป็นมงคล่  เอุวิรูเปิ 

อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐีนั้น แม้รื่ะงับควิามโกรื่ธแล่้วิ ในกาล่เป็นที�พวิกนิครื่นถุ์กล่่าวิแล่้วิ นําม่อออกไป 

ในขณฺะเป็นที�อันนางวิิสาขานั�นแห่ล่ะกล่่าวิแล่้วิวิ่า “พ่อสามีของดิฉัน ย่อมเคี้ยวิกินของ

เก่า” แล่้วิกล่่าวิวิ่า “พวิกท่าน จฺงนําข้าวิปายาสนี้ออกไปจฺากที�นี้, พวิกท่าน จฺงครื่่านาง

วิิสาขานั�น ออกจฺากเรื่่อนห่ล่ังนี้, นางวิิสาขานี้ ย่อมทําเรื่าให่้ช่�อวิ่าเคี้ยวิกินของไม่

สะอาด ในกาล่อันเป็นมงคล่เห่็นปานนี้”

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โกธํ การื่ิตฺ- 

กัมมะใน อธิวิาเสตฺฺวิา  นิคฺคณฺฺเฅห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กถุิตฺ-  กถุิตฺกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน  

อธิวิาเสตฺฺวิา  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อธิวิาเสตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อปเนตฺฺวิา  

วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺ-  “สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ขาทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ขาทตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิุตฺฺตฺ-  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิุตฺฺตฺกฺขเณฺๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อปเนตฺฺวิา  ห่ตฺฺถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อปเนตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ห่รื่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อิมํ วิิเสสนะของ ปายาสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ห่รื่ถุ  อิโตฺ วิิเสสนะของ ฅานโตฺๆ อปาทานใน 

ห่รื่ถุ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺกฑฺฒถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺํ วิิเสสนะของ  

วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒถุ  อิมสฺมา วิิเสสนะของ เคห่าๆ อปาทานใน นิกฺกฑฺฒถุ,  

อยํ วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กโรื่ตฺิ  เอวิรื่่เป วิิเสสนะของ มงฺคล่กาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน กโรื่ตฺิ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้ากับ อสุจฺิขาทกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๘๑. ตฺสฺมึ  โข  ปน  นิเวิสเน  สพฺเพ  ทาสกมฺมกรื่า  วิิสาขาย  สนฺตฺกาวิ  อุปคนฺตฺํุ   

น  วิิสห่นฺตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  ทาสกํมฺมกํรา อ.ทาสแล่ะกรื่รื่มกรื่ ท.  สพฺฺเพฺ ทั้งปวิง  ตฺสฺมึ  โข  นิิเวิสเนิ ในที�

เป็นที�อย่่นั้นแล่  สนิฺตฺกําวิ ผ่้เป็นคนมีอย่่  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  นิ  วิิสหนิฺตฺิ ย่อม

ไม่อาจฺ  อุุปิคนิฺตฺุํ เพ่�ออันเข้าไปใกล่้ ฯ

 ก็ พวิกทาสแล่ะกรื่รื่มกรื่ทั้งห่มด ในเรื่่อนนั้นแล่ เป็นคนของนางวิิสาขาทั้งนั้น ย่อมไม่

อาจฺเพ่�อจฺะเข้าใกล่้

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สพฺเพ วิิเสสนะของ ทาสกมฺมกรื่าๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

วิิสห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ นิเวิสเน  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ   

นิเวิสเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ทาสกมฺมกรื่า  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน สนฺตฺกา  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สนฺตฺกาๆ วิิเสสนะของ ทาสกมฺมกรื่า  อุปคนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน  

วิิสห่นฺตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน วิิสห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๒. โก  นํ  ห่ตฺฺเถุ  วิา  ปาเท  วิา  คณฺฺห่ิสฺสตฺิ,  มุเขน  กเถุตฺํุ  สมตฺฺโถุปิ  นตฺฺถุิ ฯ

 โก  นํ  (วิิสาขํ)  ห่ตฺฺเถุ  วิา  ปาเท  วิา  คณฺฺห่ิสฺสตฺิ,  (ปุคฺคโล่)  มุเขน  กเถุตฺํุ  สมตฺฺโถุปิ  นตฺฺถุิ ฯ

 โกํ อ.ใครื่  คณฺหิสฺสตฺิ จฺักจฺับ  นิํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  หตฺฺเถุ  วิา ที�ม่อห่รื่่อ  

ปิาเท  วิา ห่รื่่อวิ่าที�เท้า,  (ปิุคฺคโล) อ.บุคคล่  สมตฺฺโถุปิิ แม้เป็นผ่้สามารื่ถุ  กํเถุตฺุํ เพ่�อ

อันกล่่าวิ  มุเขนิ ด้วิยปาก  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี ฯ

 ใครื่ จฺักจฺับนางวิิสาขานั้นที�ม่อห่รื่่อที�เท้า, บุคคล่ แม้ผ่้สามารื่ถุเพ่�อจฺะกล่่าวิด้วิยปาก  

ก็ไม่มี

 โก สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน คณฺฺห่ิสฺสตฺิ  ห่ตฺฺเถุ ก็ดี  ปาเท ก็ดี วิิสยาธารื่ะใน คณฺฺห่ิสฺสตฺิ  วิา สองศัพท์  

ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ห่ตฺฺเถุ แล่ะ ปาเท,  ปุคฺคโล่ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มุเขน กรื่ณฺะใน กเถุตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สมตฺฺโถุ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะ

เข้ากับ สมตฺฺโถุๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิ ฯ
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๑๘๓. วิิสาขา  สสุรื่สฺส  กถุํ  สุตฺฺวิา  อาห่  “ตฺาตฺ  น  เอตฺฺตฺเกเนวิ  มยํ  นิกฺขมาม,  นาห่ํ   

ตฺุมฺเห่ห่ิ  อุทกตฺิตฺฺถุโตฺ  กุมฺภิทาสี  วิิย  อานีตฺา,  ธรื่มานกมาตฺาปิตฺ่นํ  ธีตฺโรื่  นาม   

น  เอตฺฺตฺเกเนวิ  นิกฺขมนฺตฺิ;  เอเตฺเนวิ  เม  การื่เณฺน  ปิตฺา  อิธาคมนกาเล่  อฏฺฺฅ   

กุฏฺุมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ‘สเจฺ  เม  ธีตฺุ  โทโส  อุปฺปชฺชตฺิ,  โสเธยฺยาถุาตฺิ  วิตฺฺวิา   

มํ  เตฺสํ  ห่ตฺฺเถุ  ฅเปสิ,  เตฺ  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  มยฺห่ํ  โทสํ  โสธาเปถุาตฺิ ฯ

 วิิสาขา  สสุรื่สฺส  กถุํ  สุตฺฺวิา  อาห่  “ตฺาตฺ  น  เอตฺฺตฺเกน  เอวิ  (การื่เณฺน)  มยํ  นิกฺขมาม,  น  อห่ํ  

ตฺุมฺเห่ห่ิ  อุทกตฺิตฺฺถุโตฺ  กุมฺภิทาสี  วิิย  อานีตฺา  (อมฺห่ิ),  ธรื่มานกมาตฺาปิตฺ่นํ  ธีตฺโรื่  นาม   

น  เอตฺฺตฺเกน  เอวิ  (การื่เณฺน)  นิกฺขมนฺตฺิ;  (ปุคฺคล่ํ)  เอเตฺน  เอวิ  เม  การื่เณฺน  ปิตฺา  อิธ  (ฅาเน)  

อาคมนกาเล่  อฏฺฺฅ  กุฏฺุมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ‘สเจฺ  เม  ธีตฺุ  โทโส  อุปฺปชฺชตฺิ,  (ตฺุมฺเห่  ตฺํ  โทสํ)  

โสเธยฺยาถุาตฺิ  วิตฺฺวิา  มํ  เตฺสํ  (กุฏฺุมฺพิกานํ)  ห่ตฺฺเถุ  ฅเปสิ,  (ตฺุมฺเห่  ปุคฺคล่ํ)  เตฺ  (กุฏฺุมฺพิเก)   

ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  (เตฺ  กุฏฺุมฺพิเก)  มยฺห่ํ  โทสํ  โสธาเปถุ”  อิตฺิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  กํถุํ ซึ่ึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิ  สสุรสฺส ของพ่อ

สามี  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ ข้าแตฺ่พ่อ  มยํ อ.ดิฉัน ท.  นิิกํฺขมาม จฺะออกไป  

เอุตฺฺตฺเกํนิ  เอุวิ  (กํารเณนิ) เพรื่าะเห่ตฺุอันมีปรื่ะมาณฺเท่านี้นั�นเทียวิ  นิ ห่ามิได้,  อุหํ 

อ.ดิฉัน  ตฺุมฺเหหิ  อุานิีตฺา เป็นผ่้ อันท่าน ท. นํามาแล่้วิ  อุุทกํตฺิตฺฺถุโตฺ จฺากท่าแห่่งนํ้า  

กํุมฺภทาสี  วิิย รื่าวิกะ อ.นางกุมภิทาสี  (อุมฺหิ) ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้,  ธีตฺโร  นิาม ช่�อ 

อ.ธิดา  ธรมานิกํมาตฺาปิิตฺูนิํ ของมารื่ดาแล่ะบิดาผ่้ยังทรื่งอย่่  นิิกํฺขมนิฺตฺิ ย่อมออกไป  

เอุตฺฺตฺเกํนิ  เอุวิ  (กํารเณนิ) เพรื่าะเห่ตฺุอันมีปรื่ะมาณฺเท่านี้  นิ ห่ามิได้,  ปิิตฺา อ.บิดา  

เม ของดิฉัน  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกมาแล่้วิ  กํุฏุมฺพฺิเกํ ซึ่ึ�ง

กุฎุมพี ท.  อุฏฺฅ แปด  อุาคมนิกําเล ในกาล่เป็นที�มา  อุิธ  (ฅาเนิ) ในที�นี้  วิตฺฺวิา กล่่าวิ

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘สเจฺ ถุ้าวิ่า  โทโส อ.โทษ  อุุปิฺปิชฺชตฺิ ย่อมเกิดขึ้น  ธีตฺุ แก่ธิดา  เม ของ

ข้าพเจฺ้าไซึ่รื่้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  (ตฺํ  โทสํ) ยังโทษนั้น  โสเธยฺยาถุ พึงให่้ห่มดจฺด’  อุิตฺิ 

ดังนี้  ฅเปิสิ วิางไวิ้แล่้วิ  มํ ซึ่ึ�งดิฉัน  หตฺฺเถุ ในม่อ  เตฺสํ  (กํุฏุมฺพฺิกํานิํ) ของกุฎุมพี ท. 

เห่ล่่านั้น  เอุเตฺนิ  เอุวิ  กํารเณนิ เพรื่าะเห่ตฺุนั�นนั�นเทียวิ,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน   (ปิุคฺคลํ) 

ยังบุคคล่  ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  เตฺ  (กํุฏุมฺพฺิเกํ) ซึ่ึ�งกุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  

(เตฺ  กํุฏุมฺพฺิเกํ) ยังกุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  โสธาเปิถุ จฺงให่้ชํารื่ะ  โทสํ ซึ่ึ�งโทษ  มยฺหํ ของ

ดิฉัน”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ 
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 นางวิิสาขา ฟังคํากล่่าวิของพ่อสามีแล่้วิ ก็กล่่าวิวิ่า “พ่อ พวิกดิฉันจฺะออกไป เพรื่าะเห่ตฺุ

เพียงเท่านี้ ห่ามิได้, ดิฉัน ถุ่กพวิกท่านนํามาจฺากท่านํ้า ดุจฺนางกุมภิทาสี ห่ามิได้, 

ธรื่รื่มดาวิ่าธิดาของมารื่ดาแล่ะบิดาที�มีชีวิิตฺอย่่ จฺะออกไปเพรื่าะเห่ตฺุเพียงเท่านี้ ห่ามิได้, 

บิดาของดิฉัน ใช้คนให่้ไปเรื่ียกกุฎุมพี ๘ คน ในกาล่เป็นที�มาในที�นี้ แล่้วิกล่่าวิวิ่า ‘ถุ้า

โทษ ย่อมเกิดขึ้นแก่ธิดาของข้าพเจฺ้าไซึ่รื่้, พวิกท่าน พึงชํารื่ะโทษนั้นให่้ห่มดจฺดเถุิด’ 

ดังนี้ วิางดิฉันไวิ้ในม่อของกุฎุมพีเห่ล่่านั้น เพรื่าะเห่ตฺุนี้นั�นแห่ล่ะ, พวิกท่าน จฺงให่้คนไป

เรื่ียกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น แล่้วิให่้ชํารื่ะโทษของดิฉันเถุิด”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สสุรื่สฺส สามีสัมพันธะใน กถุํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน  

นิกฺขมามๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

เอตฺฺตฺเกนๆ วิิเสสนะของ การื่เณฺนๆ เห่ตฺุใน นิกฺขมาม,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อานีตฺา  อุทก-

ตฺิตฺฺถุโตฺ อปาทานใน อานีตฺา  กุมฺภิทาสี อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ 

กุมฺภิทาสี  อานีตฺา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ธีตฺโรื่ๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน นิกฺขมนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ธรื่มานกมาตฺาปิตฺ่นํ สามีสัมพันธะใน  

ธีตฺโรื่  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอตฺฺตฺเกนๆ วิิเสสนะของ  

การื่เณฺนๆ เห่ตฺุใน นิกฺขมนฺตฺิ,  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน ฅเปสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ 

การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เอเตฺนๆ วิิเสสนะของ  

การื่เณฺนๆ เห่ตฺุใน ฅเปสิ  เม สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  อิธ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน อาคมนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  ‘สเจฺ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  โทโส สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อุปฺปชฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สัมปทานใน  

อุปฺปชฺชตฺิ,  ตฺุมฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน โสเธยฺยาถุๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะ

ของ โทสํๆ การื่ิตฺกัมมะใน โสเธยฺยาถุ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ฅเปสิ  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปสิ  เตฺสํ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกานํๆ สามีสัมพันธะใน ห่ตฺฺเถุๆ 

วิิสยาธารื่ะใน ฅเปสิ,  ตฺุมฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน โสธาเปถุๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก   

ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน โสธาเปถุ  เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โสธาเปถุ  เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ การื่ิตฺกัมมะ 
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ใน โสธาเปถุ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน โทสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โสธาเปถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะ 

ใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๑๘๔. เสฏฺฺฅี  “กลฺ่ยาณฺํ  เอสา  กเถุตฺีตฺิ  อฏฺฺฅ  กุฏฺุมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “อยํ  ทารื่ิกา   

มงฺคล่กาเล่  นิสีทิตฺฺวิา  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ  นิรืุ่ทกปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺตฺํ  มํ  ‘อสุจฺิขาทโกตฺิ   

วิทตฺิ,  อิมิสฺสา  โทสํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  อิมํ  อิโตฺ  นิกฺกฑฺฒถุาตฺิ ฯ

 เสฏฺฺฅี  “กลฺ่ยาณฺํ  (วิจฺนํ)  เอสา  (วิิสาขา)  กเถุตฺีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ)  อฏฺฺฅ  กุฏฺุมฺพิเก   

ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  “อยํ  ทารื่ิกา  มงฺคล่กาเล่  นิสีทิตฺฺวิา  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ  นิรืุ่ทกปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺตฺํ  มํ  

‘อสุจฺิขาทโกตฺิ  วิทตฺิ,  (ตฺุมฺเห่)  อิมิสฺสา  (วิิสาขาย)  โทสํ  อาโรื่เปตฺฺวิา  อิมํ  (วิิสาขํ)  อิโตฺ  (เคห่โตฺ)  

นิกฺกฑฺฒถุาตฺิ  (อาห่) ฯ

 เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เอุสา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั�น   

กํเถุตฺิ ย่อมกล่่าวิ  กํลฺยาณํ  (วิจฺนิํ) ซึ่ึ�งคําอันงาม”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่   

ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  กํุฏุมฺพฺิเกํ ซึ่ึ�งกุฎุมพี ท.  อุฏฺฅ แปด  (อุาห) กล่่าวิ

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยํ  ทาริกํา อ.เด็กห่ญิงนี้  วิทตฺิ ย่อมกล่่าวิ  มํ กะข้าพเจฺ้า  มงฺคลกําเล  

นิิสีทิตฺฺวิา  สุวิณฺณปิาตฺิยํ  นิิรุทกํปิายาสํ  ปิริภุญฺชนิฺตฺํ ผ่้นั�งแล่้วิ ในกาล่อันเป็นมงคล่ 

บรื่ิโภิคอย่่ ซึ่ึ�งข้าวิปายาสอันมีนํ้าออกแล่้วิ  ในถุาดอันเป็นวิิการื่แห่่งทอง  อุิตฺิ วิ่า   

‘อุสุจฺิขาทโกํ ผ่้เคี้ยวิกินซึ่ึ�งของอันไม่สะอาด’  อุิตฺิ ดังนี้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

อุาโรเปิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  โทสํ ซึ่ึ�งโทษ  อุิมิสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานี้  

นิิกํฺกํฑฺฒถุ จฺงครื่่าออก  อุิมํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานี้  อุิโตฺ  (เคหโตฺ) จฺากเรื่่อนนี้”   

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

    เศรื่ษฐี คิดวิ่า “นางวิิสาขานั�น ย่อมกล่่าวิคําอันงาม” ใช้คนให่้เรื่ียกกุฎุมพีทั้ง ๘ คนมา 

กล่่าวิวิ่า “เด็กคนนี้ ย่อมกล่่าวิกะข้าพเจฺ้า ผ่้นั�งในกาล่อันเป็นมงคล่ บรื่ิโภิคข้าวิปายาส

ไม่มีนํ้า ในถุาดทองคําวิ่า ‘ผ่้เคี้ยวิกินของไม่สะอาด’, พวิกท่าน จฺงช่วิยยกโทษของนาง

วิิสาขานี้ แล่้วิครื่่าออกจฺากเรื่่อนห่ล่ังนี้ไปเถุิด”

    เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เอสา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน กเถุตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กลฺ่ยาณฺํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 
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กเถุตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “อยํ วิิเสสนะของ ทารื่ิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

วิทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มงฺคล่กาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน นิสีทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺตฺํ  สุวิณฺฺณฺปาตฺิยํ วิิสยาธารื่ะใน ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺตฺํ  นิรืุ่ทกปายาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺตฺํๆ วิิเสสนะของ มํๆ อกถุิตฺกัมมะใน วิทตฺิ  ‘อสุจฺิขาทโก สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ 

อาการื่ะใน วิทตฺิ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน นิกฺกฑฺฒถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมิสฺสา  

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน โทสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เปตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน นิกฺกฑฺฒถุ  อิมํ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒถุ  อิโตฺ  

วิิเสสนะของ เคห่โตฺๆ อปาทานใน นิกฺกฑฺฒถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๕. “เอวิํ  กิรื่  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “เอวิํ  กิรื่  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่   

กํิร ได้ยินวิ่า  เอุวิํ อ.อย่างนั้นห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ ได้ยินวิ่า อย่างนั้นห่รื่่อ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๖. “นาห่ํ  เอวิํ  วิทามิ,  เอกสฺมึ  ปน  ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุเรื่  ฆรื่ทฺวิาเรื่  ฅิเตฺ,  สสุโรื่  เม   

อปฺโปทกํ  มธุปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺโตฺ  ตฺํ  น  มนสิกโรื่ตฺิ,  อห่ํ  ‘มยฺห่ํ  สสุโรื่  อิมสฺมึ   

อตฺฺตฺภิาเวิ  ปุ�ฺฺ�ฺํ  น  กโรื่ตฺิ  ปุรื่าณฺปุ�ฺฺ�ฺเมวิ  ขาทตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ‘อตฺิจฺฺฉถุ  ภินฺเตฺ,  

มยฺห่ํ  สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ  ขาทตฺีตฺิ  อวิจฺํ;  เอตฺฺถุ  เม  โก  โทโสตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “น  อห่ํ  เอวิํ  วิทามิ,  เอกสฺมึ  ปน  ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุเรื่  ฆรื่ทฺวิาเรื่  ฅิเตฺ,  สสุโรื่  เม   

อปฺโปทกํ  มธุปายาสํ  ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺโตฺ  ตฺํ  (เถุรื่ํ)  น  มนสิกโรื่ตฺิ,  อห่ํ  ‘มยฺห่ํ  สสุโรื่  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภิาเวิ  

ปุ�ฺฺ�ฺํ  น  กโรื่ตฺิ  ปุรื่าณฺปุ�ฺฺ�ฺํ  เอวิ  ขาทตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ‘(ตฺุมฺเห่)  อตฺิจฺฺฉถุ  ภินฺเตฺ,  มยฺห่ํ  สสุโรื่   
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ปุรื่าณฺํ  ขาทตฺีตฺิ  อวิจฺํ;  เอตฺฺถุ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ)  เม  โก  โทโส  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุหํ อ.ดิฉัน  วิทามิ ย่อมกล่่าวิ  เอุวิํ 

อย่างนี้  นิ ห่ามิได้,  ปินิ แตฺ่วิ่า  ปิิณฺฑจฺาริกํตฺฺเถุเร ครื่ั้นเม่�อพรื่ะเถุรื่ะผ่้เที�ยวิไปเพ่�อ

บิณฺฑบาตฺเป็นปกตฺิ  เอุกํสฺมึ รื่่ปห่นึ�ง  ฅิเตฺ ย่นแล่้วิ  ฆรทฺวิาเร ใกล่้ปรื่ะตฺ่แห่่งเรื่่อน,   

สสุโร อ.พ่อสามี  เม ของดิฉัน  ปิริภุญฺชนิฺโตฺ บรื่ิโภิคอย่่  มธุปิายาสํ ซึ่ึ�งข้าวิมธุปายาส  

อุปิฺโปิทกํํ อันมีนํ้าน้อย  นิ  มนิสิกํโรตฺิ ย่อมไม่กรื่ะทําไวิ้ในใจฺ  ตฺํ  (เถุรํ) ซึ่ึ�งพรื่ะเถุรื่ะ

นั้น,  อุหํ อ.ดิฉัน  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘สสุโร อ.พ่อสามี  มยฺหํ ของเรื่า  นิ   

กํโรตฺิ ย่อมไม่กรื่ะทํา  ปิุญฺฃํ ซึ่ึ�งบุญ  อุิมสฺมึ  อุตฺฺตฺภาเวิ ในอัตฺภิาพนี้  ขาทตฺิ ย่อม

เคี้ยวิกิน  ปิุราณปิุญฺฃํ  เอุวิ ซึ่ึ�งบุญเก่านั�นเทียวิ’  อุิตฺิ ดังนี้  อุวิจฺํ ได้กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  

‘ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่ท่านผ่้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน  อุตฺิจฺฺฉถุ ขอจฺงโปรื่ดข้างห่น้าเถุิด,  สสุโร 

อ.พ่อสามี  มยฺหํ ของดิฉัน  ขาทตฺิ ย่อมเคี้ยวิกิน  ปิุราณํ ซึ่ึ�งของเก่า’  อุิตฺิ ดังนี้;  โกํ  

โทโส อ.โทษอะไรื่  เอุตฺฺถุ   (วิตฺฺถุุมฺหิ) ในเพรื่าะเรื่่�องนี้  (โหตฺิ) ย่อมมี  เม แก่ดิฉัน”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “ดิฉัน ไม่ได้กล่่าวิอย่างนี้, แตฺ่ เม่�อพรื่ะเถุรื่ะผ่้เที�ยวิบิณฺฑบาตฺเป็น

วิัตฺรื่รื่่ปห่นึ�ง ย่นอย่่ใกล่้ปรื่ะตฺ่เรื่่อน, พ่อสามีของดิฉัน บรื่ิโภิคข้าวิมธุปายาสที�มีนํ้าน้อย

อย่่ ย่อมไม่ใส่ใจฺพรื่ะเถุรื่ะนั้นเล่ย, ดิฉันคิดวิ่า ‘พ่อสามีของเรื่า ย่อมไม่ทําบุญในอัตฺภิาพ

นี้ ย่อมเคี้ยวิกินบุญเก่านั�นแห่ล่ะ’ ดังนี้ จฺึงได้กล่่าวิวิ่า ‘ท่านผ่้เจฺรื่ิญ ขอท่านจฺงโปรื่ดข้าง

ห่น้าเถุิด, พ่อสามีของดิฉัน ย่อมเคี้ยวิกินของเก่า’ ดังนี้, โทษอะไรื่ในเพรื่าะเรื่่�องนี้ ย่อม

มีแก่ดิฉันเล่่า ?”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน วิทามิๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิทามิ,  ปนศัพท์  

วิิเสสโชตฺกะ  เอกสฺมึ วิิเสสนะของ ปิณฺฺฑจฺารื่ิกตฺฺเถุเรื่ๆ ล่ักขณฺะใน ฅิเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา   

ฆรื่ทฺวิาเรื่ สมีปาธารื่ะใน ฅิเตฺ,  สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน มนสิกโรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เม สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  อปฺโปทกํ วิิเสสนะของ มธุปายาสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปรื่ิภิุ�ฺฺชนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สสุโรื่  ตฺํ วิิเสสนะของ เถุรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน มนสิ- 

กโรื่ตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน มนสิกโรื่ตฺิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อวิจฺํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

‘สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิ แล่ะ ขาทตฺิ  กโรื่ตฺิ ก็ดี  ขาทตฺิ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  
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มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  อิมสฺมึ วิิเสสนะของ อตฺฺตฺภิาเวิๆ วิิสยาธารื่ะใน กโรื่ตฺิ  

ปุ�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กโรื่ตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  

ปุรื่าณฺปุ�ฺฺฃํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ขาทตฺิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อวิจฺํ  ‘ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺิจฺฺฉถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  สสุโรื่ 

สุทธกัตฺตฺาใน ขาทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  ปุรื่าณฺํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ขาทตฺิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อวิจฺํ,  โก วิิเสสนะของ โทโสๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺถุ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โทโส  

เม สัมปทานใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๗. “อยฺย  อิธ  โทโส  นตฺฺถุิ,  อมฺห่ากํ  ธีตฺา  ยุตฺฺตฺํ  กเถุตฺิ,  ตฺฺวิํ  กสฺมา  กุชฺฌสีตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “อยฺย  อิธ  (การื่เณฺ)  โทโส  นตฺฺถุิ,  อมฺห่ากํ  ธีตฺา  ยุตฺฺตฺํ  (วิจฺนํ)  กเถุตฺิ,  ตฺฺวิํ   

กสฺมา  กุชฺฌสีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺย ข้าแตฺ่เจฺ้า  

โทโส อ.โทษ  อุิธ  (กํารเณ) ในเพรื่าะเห่ตฺุนี้  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  ธีตฺา อ.ธิดา  อุมฺหากํํ 

ของข้าพเจฺ้า ท.  กํเถุตฺิ ย่อมกล่่าวิ  (วิจฺนิํ) ซึ่ึ�งคํา  ยุตฺฺตฺํ อันควิรื่แล่้วิ,  ตฺฺวิํ อ.ท่าน   

กํุชฺฌสิ ย่อมโกรื่ธ  กํสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้า โทษในเพรื่าะเห่ตฺุนี้ ย่อมไม่มี, ธิดาของพวิก

ข้าพเจฺ้า ย่อมกล่่าวิคําอันควิรื่แล่้วิ, ท่าน ย่อมโกรื่ธเพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺย 

อาล่ปนะ  โทโส สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิธ วิิเสสนะของ การื่เณฺๆ  

นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โทโส,  ธีตฺา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ  

สามีสัมพันธะใน ธีตฺา  ยุตฺฺตฺํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน กุชฺฌสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน กุชฺฌสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๘. “อยฺยา  เอส  ตฺาวิ  โทโส  มา  โห่ตฺุ,  อยํ  ปน  เอกทิวิสํ  มชฺฌิมยาเม  ทาสทาสีห่ิ   
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ปรื่ิวิุตฺา  ปจฺฺฉาเคห่ํ  อคมาสีตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “อยฺยา  เอโส  ตฺาวิ  โทโส  มา  โห่ตฺุ,  อยํ  (วิิสาขา)  ปน  เอกทิวิสํ  มชฺฌิมยาเม   

ทาสทาสีห่ิ  ปรื่ิวิุตฺา  ปจฺฺฉาเคห่ํ  อคมาสีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยา ข้าแตฺ่เจฺ้า ท.  เอุโส  โทโส อ.โทษ

นั�น  มา  โหตฺุ จฺงอย่ามี  ตฺาวิ ก่อน,  ปินิ แตฺ่วิ่า  อุยํ  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานี้  ทาส- 

ทาสีหิ  ปิริวิุตฺา ผ่้อันทาสแล่ะนางทาสี ท. แวิดล่้อมแล่้วิ  อุคมาสิ ได้ไปแล่้วิ  ปิจฺฺฉา-

เคหํ ส่่ภิายห่ล่ังแห่่งเรื่่อน  มชฺฌิมยาเม ในยามอันมีในท่ามกล่าง  เอุกํทิวิสํ ในวิัน

ห่นึ�ง”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้าทั้งห่ล่าย โทษนั�น จฺงอย่ามีก่อน, แตฺ่นางวิิสาขานี้� ถุ่กทาส

แล่ะนางทาสีแวิดล่้อมแล่้วิ ได้ไปข้างห่ล่ังบ้าน ในมัชฌิมยาม ในวิันห่นึ�ง”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา อาล่ปนะ  เอโส วิิเสสนะใน 

โทโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺุ   

มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โห่ตฺุ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อยํ วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีในอคมาสิ  มชฺฌิมยาเม 

กาล่สัตฺตฺมีใน อคมาสิ  ทาสทาสีห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิวิุตฺาๆ วิิเสสนะของ วิิสาขา  

ปจฺฺฉาเคห่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมาสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๘๙. “เอวิํ  กิรื่  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “เอวิํ  กิรื่  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  กํิร 

ได้ยินวิ่า  เอุวิํ อ.อย่างนั้นห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ ได้ยินวิ่า อย่างนั้นจฺรื่ิงห่รื่่อ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม อาล่ปนะ  

กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๙๐. “ตฺาตฺา  นาห่ํ  อ�ฺฺเ�ฺน  การื่เณฺน  คตฺา,  อิมสฺมึ  ปน  เคเห่  อาชานียวิฬวิาย   

วิิชาตฺาย,  ‘ส�ฺฺ�ฺํปิ  อกตฺฺวิา  นิสีทิตฺํุ  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  ทณฺฺฑทีปเก  คาห่าเปตฺฺวิา  ทาสีห่ิ  สทฺธึ  

คนฺตฺฺวิา  วิฬวิาย  วิิชาตฺาย  ปรื่ิห่ารื่ํ  การื่าเปสึ,  เอตฺฺถุ  เม  โก  โทโสตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  น  อห่ํ  อ�ฺฺเ�ฺน  การื่เณฺน  คตฺา  (อมฺห่ิ),  อิมสฺมึ  ปน  เคเห่  อาชานียวิฬวิาย  

วิิชาตฺาย,  (อห่ํ)  ‘(มยา)  ส�ฺฺ�ฺํปิ  อกตฺฺวิา  นิสีทิตฺํุ  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ)  ทณฺฺฑทีปเก   

คาห่าเปตฺฺวิา  ทาสีห่ิ  สทฺธึ  คนฺตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  วิฬวิาย  วิิชาตฺาย  ปรื่ิห่ารื่ํ  การื่าเปสึ,  เอตฺฺถุ   

(การื่เณฺ)  เม  โก  โทโสตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  อุหํ อ.ดิฉัน  

คตฺา เป็นผ่้ไปแล่้วิ  อุญฺเฃนิ  กํารเณนิ เพรื่าะเห่ตฺุอ่�น  อุมฺหิ ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้,  ปินิ 

แตฺ่วิ่า  อุาชานิียวิฬสาย ครื่ั้นเม่�อล่าตฺัวิเป็นแม่ของม้าอาชาไนย  วิิชาตฺาย คล่อดแล่้วิ  

อุิมสฺมึ  เคเห ใกล่้เรื่่อนนี้,  (อุหํ) อ.ดิฉัน  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘(มยา)  สญฺฃํปิิ  

อุกํตฺฺวิา  นิิสีทิตฺํุ อ.อัน- อันเรื่า ไม่กรื่ะทํา แม้ซึ่ึ�งควิามสําคัญ -แล่้วิจฺึงนั�ง  อุยุตฺฺตฺํ ไม่ควิรื่

แล่้วิ’  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  คาหาเปิตฺฺวิา ให่้ถุ่อเอาแล่้วิ  ทณฺฑทีปิเกํ ซึ่ึ�ง 

ปรื่ะทีปมีด้าม ท.  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  สทฺธึ กับ  ทาสีหิ ด้วิยนางทาสี ท.  (ปิุคฺคลํ) ยัง

บุคคล่  กําราเปิสึ ให่้กรื่ะทําแล่้วิ  ปิริหารํ ซึ่ึ�งการื่จฺัดการื่  วิฬวิาย แก่นางล่า  วิิชาตฺาย 

ตฺัวิคล่อดแล่้วิ,  โกํ  โทโส อ.โทษอะไรื่  เม ของดิฉัน  เอุตฺฺถุ  (กํารเณ) ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�น”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย ดิฉันไม่ได้ไปเพรื่าะเห่ตฺุอ่�น, แตฺ่ เม่�อล่าตฺัวิเป็นแม่

ของม้าอาชาไนย คล่อดใกล่้เรื่่อนห่ล่ังนี้, ดิฉัน คิดวิ่า ‘การื่ที�เรื่าไม่ให่้แม้ควิามสําคัญแล่้วิ

นั�ง ไม่ควิรื่เล่ย’ แล่้วิใช้คนให่้ถุ่อเอาปรื่ะทีปด้ามทั้งห่ล่าย ไปพรื่้อมกับพวิกนางทาสี ใช้

คนให่้ทําการื่จฺัดการื่แก่นางล่าตฺัวิคล่อดแล่้วิ, โทษอะไรื่ของดิฉัน ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�นเล่่า ?”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  อ�ฺฺเฃน วิิเสสนะของ การื่เณฺนๆ 

เห่ตฺุใน คตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อาชานียวิฬวิาย ล่ักขณฺะใน 

วิิชาตฺายๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  อิมสฺมึ วิิเสสนะของ เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน วิิชาตฺาย,  อห่ํ เห่ตฺุ-

กัตฺตฺาใน การื่าเปสึๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘นิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน อยุตฺฺตฺํๆ  
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กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิสีทิตฺุํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ส�ฺฺฃํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิตฺุํ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คาห่าเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิา  ทณฺฺฑทีปเก  

อวิุตฺตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  ทาสีห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน การื่าเปสึ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน 

การื่าเปสึ  วิิชาตฺาย วิิเสสนะของ วิฬวิายๆ สัมปทานใน การื่าเปสึ  ปรื่ิห่ารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน การื่าเปสึ,  โก วิิเสสนะของ โทโสๆ ล่ิงคัตฺถุะ  เอตฺฺถุ วิิเสสนะของ การื่เณฺๆ นิมิตฺตฺ-

สัตฺตฺมีใน โทโส  เม สามีสัมพันธะใน โทโส”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๑. “อยฺย  อมฺห่ากํ  ธีตฺา  ตฺวิ  เคเห่  ทาสีห่ิปิ  อกตฺฺตฺพฺพกมฺมํ  กโรื่ตฺิ,  ตฺฺวิํ  เอตฺฺถุ  กึ   

โทสํ  ปสฺสสีตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “อยฺย  อมฺห่ากํ  ธีตฺา  ตฺวิ  เคเห่  ทาสีห่ิปิ  อกตฺฺตฺพฺพกมฺมํ  กโรื่ตฺิ,  ตฺฺวิํ  เอตฺฺถุ   

(การื่เณฺ)  กึ  โทสํ  ปสฺสสีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺย ข้าแตฺ่เจฺ้า  

ธีตฺา อ.ธิดา  อุมฺหากํํ ของข้าพเจฺ้า ท.  กํโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  ทาสีหิปิิ  อุกํตฺฺตฺพฺฺพฺกํมฺมํ 

ซึ่ึ�งกรื่รื่ม แม้อันนางทาสี ท. ไม่พึงกรื่ะทํา  เคเห ในเรื่่อน  ตฺวิ ของท่าน,  ตฺฺวิํ อ.ท่าน  

ปิสฺสสิ ย่อมเห่็น  กํึ  โทสํ ซึ่ึ�งโทษอะไรื่  เอุตฺฺถุ  (กํารเณ) ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�น”  อุิตฺิ ดังนี้ 

ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้า ธิดาของพวิกข้าพเจฺ้า ย่อมกรื่ะทํากรื่รื่มแม้อัน

พวิกนางทาสีไม่พึงทํา ในเรื่่อนของท่าน, ท่าน ย่อมเห่็นโทษอะไรื่ ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�น”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺย 

อาล่ปนะ  ธีตฺา สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน 

ธีตฺา  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน กโรื่ตฺิ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ  

ทาสีห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อกตฺฺตฺพฺพ-  อกตฺฺตฺพฺพกมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธ-

กัตฺตฺาใน ปสฺสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺถุ วิิเสสนะของ การื่เณฺๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน 

ปสฺสสิ  กึ วิิเสสนะของ โทสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ
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๑๙๒. “อยฺยา  อิธาปิ  ตฺาวิ  โทโส  มา  โห่ตฺุ,  อิมิสฺสา  ปน  ปิตฺา  อิธาคมนกาเล่  อิมํ   

โอวิทนฺโตฺ  คุยฺห่ปฺปฏฺิจฺฺฉนฺเน  ทส  โอวิาเท  อทาสิ,  เตฺสํ  อตฺฺถุํ  น  ชานามิ,  เตฺสํ  เม  

อตฺฺถุํ  กเถุตฺุ;  อิมิสฺสา  ปน  ปิตฺา  ‘อนฺโตฺอคฺคิ  พห่ิ  น  นีห่รื่ิตฺพฺโพตฺิ  อาห่,  สกฺกา  นุ  

โข  อมฺเห่ห่ิ  อุภิโตฺ  ปฏฺิวิิสฺสกเคห่านํ  อคฺคึ  อทตฺฺวิา  วิสิตฺุนฺตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “อยฺยา  อิธาปิ  (วิตฺฺถุุมฺห่ิ)  ตฺาวิ  โทโส  มา  โห่ตฺุ,  อิมิสฺสา  (วิิสาขาย)  ปน  ปิตฺา  อิธ  

(ฅาเน)  อาคมนกาเล่  อิมํ  (วิิสาขํ)  โอวิทนฺโตฺ  คุยฺห่ปฺปฏฺิจฺฺฉนฺเน  ทส  โอวิาเท  อทาสิ,  (อห่ํ)  เตฺสํ  

(โอวิาทานํ)  อตฺฺถุํ  น  ชานามิ,  (วิิสาขา)  เตฺสํ  (โอวิาทานํ)  เม  อตฺฺถุํ  กเถุตฺุ;  อิมิสฺสา  (วิิสาขาย)  

ปน  ปิตฺา  ‘(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  อนฺโตฺอคฺคิ  พห่ิ  น  นีห่รื่ิตฺพฺโพตฺิ  อาห่,  สกฺกา  นุ  

โข  อมฺเห่ห่ิ  อุภิโตฺ  (ปสฺสโตฺ)  ปฏฺิวิิสฺสกเคห่านํ  อคฺคึ  อทตฺฺวิา  วิสิตฺุนฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยา ข้าแตฺ่เจฺ้า ท.  โทโส อ.โทษ  มา  

โหตฺุ จฺงอย่ามี  อุิธาปิิ  (วิตฺฺถุุมฺหิ) ในเพรื่าะเรื่่�องแม้นี้  ตฺาวิ ก่อน,  ปินิ แตฺ่วิ่า  ปิิตฺา 

อ.บิดา  อุิมิสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานี้  โอุวิทนิฺโตฺ เม่�อกล่่าวิสอน  อุิมํ  (วิิสาขํ) 

ซึ่ึ�งนางวิิสาขานี้  อุาคมนิกําเล ในกาล่เป็นที�มา  อุิธ  (ฅาเนิ) ในที�นี้  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  

โอุวิาเท ซึ่ึ�งโอวิาท ท.  ทส สิบ  คุยฺหปิฺปิฏิจฺฺฉนิฺเนิ อันบุคคล่พึงซึ่่อนแล่ะอันบุคคล่

ปกปิดแล่้วิ,  (อุหํ) อ.ข้าพเจฺ้า  นิ  ชานิามิ ย่อมไม่รื่่้  อุตฺฺถุํ ซึ่ึ�งเน่้อควิาม  เตฺสํ   

(โอุวิาทานิํ) แห่่งโอวิาท ท. เห่ล่่านั้น,  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  กํเถุตฺุ จฺงกล่่าวิ  อุตฺฺถุํ 

ซึ่ึ�งเน่้อควิาม  เตฺสํ  (โอุวิาทานิํ) แห่่งโอวิาท ท. เห่ล่่านั้น  เม แก่ข้าพเจฺ้า,  ปินิ ก็  ปิิตฺา 

อ.บิดา  อุิมิสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานี้  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  ‘อุนิฺโตฺอุคฺคิ 

อ.ไฟในภิายใน  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่

แห่่งพ่อสามี  นิ  นิีหริตฺพฺฺโพฺ ไม่พึงนําออกไป  พฺหิ ในภิายนอก’  อุิตฺิ ดังนี้,  อุมฺเหหิ อัน

เรื่า ท.  สกํฺกํา  นิุ  โข อาจฺห่รื่่อห่นอแล่  อุุภโตฺ  (ปิสฺสโตฺ)  ปิฏิวิิสฺสกํเคหานิํ  อุคฺคึ  

อุทตฺฺวิา  วิสิตฺุํ เพ่�ออัน- ไม่ให่้ ซึ่ึ�งไฟ แก่เรื่่อนของบุคคล่ผ่้คุ้นเคยกัน ท. ในข้าง ท. สอง 

-แล่้วิจฺึงอย่่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้าทั้งห่ล่าย โทษจฺงอย่ามีในเพรื่าะเรื่่�องแม้นี้ก่อนเถุิด, แตฺ่บิดา

ของนางวิิสาขานี้ เม่�อกล่่าวิสอนนางวิิสาขานี้ ในครื่าวิมาในที�นี้ ได้ให่้โอวิาท ๑๐ ข้อ  

อันซึ่่อนเรื่้นแล่ะปิดบัง, ข้าพเจฺ้าย่อมไม่รื่่้ควิามห่มายของโอวิาทเห่ล่่านั้น, ขอนางวิิสาขา 

จฺงกล่่าวิเน่้อควิามของโอวิาทเห่ล่่านั้นแก่ข้าพเจฺ้า, ก็บิดาของนางวิิสาขานี้ กล่่าวิวิ่า 
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‘ไฟใน อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะพ่อสามี ไม่พึงนําออกไปในภิายนอก’ ดังนี้, พวิกเรื่า

อาจฺห่รื่่อห่นอแล่เพ่�อจฺะไม่ให่้ไฟแก่เรื่่อนผ่้คุ้นเคยกัน ในทั้งสองข้าง แล่้วิจฺึงอย่่”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา อาล่ปนะ  โทโส สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิธๆ วิิเสสนะของ 

วิตฺฺถุุมฺห่ิๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โห่ตฺุ  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺุ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โห่ตฺุ,  

ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมิสฺสา  

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  อิธ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน 

อาคมนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน โอวิทนฺโตฺ  อิมํ วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

โอวิทนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ปิตฺา  คุยฺห่ปฺปฏฺิจฺฺฉนฺเน ก็ดี  ทส ก็ดี วิิเสสนะของ  

โอวิาเทๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ชานามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เตฺสํ วิิเสสนะของ โอวิาทานํๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานามิ  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน ชานามิ,  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสํ วิิเสสนะ

ของ โอวิาทานํๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุตฺุ  เม สัมปทานใน กเถุตฺุ,  

ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมิสฺสา 

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  ‘อนฺโตฺอคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน นีห่รื่ิตฺพฺโพๆ 

กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ  

วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นีห่รื่ิตฺพฺโพ  พห่ิ วิิสยาธารื่ะใน  

นีห่รื่ิตฺพฺโพ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน นีห่รื่ิตฺพฺโพ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่,  อมฺเห่ห่ิ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนา- 

ล่ังการื่ะ  อุภิโตฺ วิิเสสนะของ ปสฺสโตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน ปฏฺิวิิสฺสกเคห่านํๆ สัมปทานใน 

อทตฺฺวิา  อคฺคึ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิสิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน  

สกฺกา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๓. “เอวิํ  กิรื่  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “เอวิํ  กิรื่  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  กํิร 

ได้ยินวิ่า  เอุวิํ อ.อย่างนั้นห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ ได้ยินวิ่า อย่างนั้นจฺรื่ิงห่รื่่อ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม  

อาล่นปะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๔. “ตฺาตฺา  มยฺห่ํ  ปิตฺา  น  เอตฺํ  สนฺธาย  กเถุสิ,  อิทํ  ปน  สนฺธาย  กเถุสิ  ‘อมฺม  ตฺวิ   

สสฺสุสสุรื่สามิกานํ  อคุณฺํ  ทิสฺวิา  พห่ิ  ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  เคเห่  ฅตฺฺวิา  มา  กเถุสีตฺิ,  เอวิรื่่เปน  

ห่ิ  อคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  มยฺห่ํ  ปิตฺา  น  เอตฺํ  (อตฺฺถุํ)  สนฺธาย  กเถุสิ,  (มยฺห่ํ  ปิตฺา)  อิทํ  (อตฺฺถุํ)  ปน  

สนฺธาย  กเถุสิ  ‘(ตฺฺวิํ)  อมฺม  ตฺวิ  สสฺสุสสุรื่สามิกานํ  อคุณฺํ  ทิสฺวิา  พห่ิ  ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  เคเห่  ฅตฺฺวิา  

มา  กเถุสีตฺิ,  เอวิรื่่เปน  ห่ิ  อคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  ปิิตฺา อ.บิดา  

มยฺหํ ของดิฉัน  กํเถุสิ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  เอุตฺํ  (อุตฺฺถุํ) ซึ่ึ�งเน่้อควิามนั�น   

นิ ห่ามิได้,  (ปิิตฺา) อ.บิดา  (มยฺหํ) ของดิฉัน  กํเถุสิ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  อุิทํ  

(อุตฺฺถุํ) ซึ่ึ�งเน่้อควิามนี้  อุิตฺิ วิ่า  ‘อุมฺม ด่ก่อนแม่  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  อุคุณํ 

ซึ่ึ�งโทษมิใช่คุณฺ  สสฺสุสสุรสามิกํานิํ ของแม่สามี พ่อสามี แล่ะสามี ท.  ตฺวิ ของเธอ   

ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่แล่้วิ  ตฺสฺมึ  ตฺสฺมึ  เคเห ในเรื่่อนนั้นๆ  พฺหิ ในภิายนอก  มา  กํเถุสิ  

อย่ากล่่าวิแล่้วิ’  อุิตฺิ ดังนี้,  หิ เพรื่าะวิ่า  อุคฺคิ  นิาม ช่�อ อ.ไฟ  สทิโส อันเช่นกับ   

อุคฺคินิา ด้วิยไฟ  เอุวิรูเปินิ อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย บิดาของดิฉัน กล่่าวิห่มายเอาเน่้อควิามนั�น ห่ามิได้, 

บิดาของดิฉัน กล่่าวิห่มายเอาเน่้อควิามนี้วิ่า ‘แม่ เธอเห่็นโทษมิใช่คุณฺของแม่สามี พ่อ

สามี แล่ะสามี ของเธอ ดํารื่งอย่่ในเรื่่อนนั้นๆ ในภิายนอก อย่ากล่่าวิแล่้วิ’ ดังนี้, เพรื่าะ

วิ่า ช่�อวิ่าไฟอันเช่นกับไฟอันเห่็นปานนี้ ย่อมไม่มี”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺา 

ใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  

เอตฺํ วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กเถุสิ,  ปนศัพท์  

วิิเสสโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน 
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ปิตฺา  อิทํ วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กเถุสิ  ‘อมฺม 

อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน สสฺสุ- 

สสุรื่สามิกานํ สามีสัมพันธะใน อคุณฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  

พห่ิ วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิา  ตฺสฺมึ สองบท วิิเสสนะของ เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กเถุสิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน กเถุสิ,   

ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  สทิโส วิิเสสนะของ อคฺคิ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อคฺคิๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิรื่่เปน วิิเสสนะของ อคฺคินาๆ ตฺตฺิยา- 

วิิเสสนะใน สทิโส”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๕. “อยฺยา  เอตฺํ  ตฺาวิ  โห่ตฺุ,  อิมิสฺสา  ปน  ปิตฺา  ‘พาห่ิรื่โตฺ  อคฺคิ  น  อนฺโตฺ   

ปเวิเสตฺพฺโพตฺิ  อาห่,  กึ  สกฺกา  อมฺเห่ห่ิ  อนฺโตฺอคฺคิมฺห่ิ  นิพฺพุเตฺ,  พาห่ิรื่โตฺ  อคฺคึ   

อนาห่รื่ิตฺุนฺตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “อยฺยา  เอตฺํ  (วิจฺนํ)  ตฺาวิ  โห่ตฺุ,  อิมิสฺสา  (วิิสาขาย)  ปน  ปิตฺา  ‘(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  

อิตฺฺถุิยา)  พาห่ิรื่โตฺ  อคฺคิ  น  อนฺโตฺ  ปเวิเสตฺพฺโพตฺิ  อาห่,  กึ  สกฺกา  อมฺเห่ห่ิ,  อนฺโตฺอคฺคิมฺห่ิ   

นิพฺพุเตฺ,  พาห่ิรื่โตฺ  อคฺคึ  อนาห่รื่ิตฺุนฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยา ข้าแตฺ่เจฺ้า ท.  เอุตฺํ  (วิจฺนิํ) อ.คํา

นั�น  โหตฺุ จฺงยกไวิ้  ตฺาวิ ก่อน,  ปินิ แตฺ่วิ่า  ปิิตฺา อ.บิดา  อุิมิสฺสา  (วิิสาขาย) ของนาง

วิิสาขานี้  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ ว่ิา  ‘อุคฺคิ อ.ไฟ  พฺาหิรโตฺ จฺากภิายนอก  (อุิตฺฺถุิยา) อัน

ห่ญิง  วิสนิฺตฺิยา  นิาม ช่�อผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  นิ  ปิเวิเสตฺพฺฺโพฺ 

ไม่พึงให่้เข้าไป  อุนิฺโตฺ ในภิายใน’  อุิตฺิ ดังนี้,  อุมฺเหหิ อันเรื่า ท.  สกํฺกํา อาจฺ,   

อุนิฺโตฺอุคฺคิมฺหิ ครื่ั้นเม่�อไฟในภิายใน  นิิพฺฺพฺุเตฺ ดับแล่้วิ, อุนิาหริตฺุํ เพ่�ออันไม่นํามา  

อุคฺคึ ซึ่ึ�งไฟ  พฺาหิรโตฺ จฺากภิายนอก  กํึ ห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้าทั้งห่ล่าย คํานั�น จฺงยกไวิ้ก่อนเถุิด, แตฺ่บิดาของนางวิิสาขานี้ 

กล่่าวิวิ่า ‘ไฟจฺากข้างนอก ช่�ออันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี ไม่ควิรื่ให่้เข้าไป 

ในภิายใน’ ดังนี้, เม่�อไฟภิายในดับ พวิกเรื่าอาจฺห่รื่่อ เพ่�อที�จฺะไม่นําไฟจฺากภิายนอกเข้า

มาห่รื่่อ ?”
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 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา อาล่ปนะ  เอตฺํ วิิเสสนะของ 

วิจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺุ,   

ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมิสฺสา  

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  ‘อคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน ปเวิเสตฺพฺโพๆ  

กิตฺบทเห่ตฺุกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ 

วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปเวิเสตฺพฺโพ  พาห่ิรื่โตฺ อปาทานใน 

ปเวิเสตฺพฺโพ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ปเวิเสตฺพฺโพ  อนฺโตฺ วิิสยาธารื่ะใน ปเวิเสตฺพฺโพ’   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่,  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ,  อนฺโตฺอคฺคิมฺห่ิ ล่ักขณฺะใน นิพฺพุเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  พาห่ิรื่โตฺ  

อปาทานใน อนาห่รื่ิตฺุํ  อคฺคึ อวิุตฺตฺกัมมะใน อนาห่รื่ิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๑๙๖. “เอวิํ  กิรื่  อมฺมาตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “เอวิํ  กิรื่  อมฺม”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉึสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (ปิุจฺฺฉึสุ) ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่   

กํิร ได้ยินวิ่า  เอุวิํ อ.อย่างนั้นห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น ถุามวิ่า “แม่ ได้ยินวิ่า อย่างนั้นจฺรื่ิงห่รื่่อ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม 

อาล่ปนะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอวิํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๗. “ตฺาตฺา  มยฺห่ํ  ปิตฺา  น  เอตฺํ  สนฺธาย  กเถุสิ,  อิทํ  ปน  สนฺธาย  กเถุสิ  ‘สเจฺ  เตฺ   

ปฏฺิวิิสฺสกเคเห่สุ  อิตฺฺถุิโย  วิา  ปุรื่ิสา  วิา  สสฺสุสสุรื่สามิกานํ  อคุณฺํ  กเถุนฺตฺิ,  เตฺห่ิ  กถุิตฺํ  

อาห่รื่ิตฺฺวิา  ‘อสุโก  นาม  ตฺุมฺห่ากํ  เอวิํ  อคุณฺํ  กเถุตฺีตฺิ  ปุน  มา  กเถุยฺยาสีตฺิ, 

เอเตฺน  ห่ิ  อคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺา  มยฺห่ํ  ปิตฺา  น  เอตฺํ  (อตฺฺถุํ)  สนฺธาย  กเถุสิ,  (มยฺห่ํ  ปิตฺา)  อิทํ  (อตฺฺถุํ)  ปน  

สนฺธาย  กเถุสิ  ‘สเจฺ  เตฺ  ปฏฺิวิิสฺสกเคเห่สุ  อิตฺฺถุิโย  วิา  ปุรื่ิสา  วิา  สสฺสุสสุรื่สามิกานํ  อคุณฺํ   
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กเถุนฺตฺิ,  (ตฺฺวิํ)  เตฺห่ิ  (ชเนห่ิ)  กถุิตฺํ  (วิจฺนํ)  อาห่รื่ิตฺฺวิา  ‘อสุโก  นาม  (ปุคฺคโล่)  ตฺุมฺห่ากํ  เอวิํ   

อคุณฺํ  กเถุตฺีตฺิ  ปุน  มา  กเถุยฺยาสีตฺิ,  เอเตฺน  ห่ิ  อคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ  นาม  นตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  ปิิตฺา อ.บิดา  

มยฺหํ ของดิฉัน  กํเถุสิ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  เอุตฺํ  (อุตฺฺถุํ) ซึ่ึ�งเน่้อควิามนั�น   

นิ ห่ามิได้,  ปินิ แตฺ่วิ่า  (ปิิตฺา) อ.บิดา  (มยฺหํ) ของดิฉัน  กํเถุสิ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย 

ห่มายเอา  อุิทํ  (อุตฺฺถุํ) ซึ่ึ�งเน่้อควิามนี้  อุิตฺิ วิ่า  ‘สเจฺ ถุ้าวิ่า  อุิตฺฺถุิโย  วิา อ.ห่ญิง ท. ห่รื่่อ  

ปิุริสา  วิา ห่รื่่อวิ่า อ.บุรืุ่ษ ท.  ปิฏิวิิสฺสกํเคเหสุ ในเรื่่อนของบุคคล่ผ่้คุ้นเคยกัน ท.  เตฺ 

ของเธอ  กํเถุนิฺตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อุคุณํ ซึ่ึ�งโทษมิใช่คุณฺ  สสฺสุสสุรสามิกํานิํ ของแม่สามี 

พ่อสามีแล่ะสามี ท.,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  อุาหริตฺฺวิา นํามาแล่้วิ  (วิจฺนิํ) ซึ่ึ�งคํา  เตฺหิ  (ชเนิหิ)  

กํถุิตฺํ อัน- อันชน ท. เห่ล่่านั้น -กล่่าวิแล่้วิ  มา  กํเถุยฺยาสิ ไม่พึงกล่่าวิ  ปิุนิ อีก  อุิตฺิ วิ่า  

‘(ปิุคฺคโล)อ.บุคคล่  อุสุโกํ  นิาม ช่�อโน้น  กํเถุตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อุคุณํ ซึ่ึ�งโทษมิใช่คุณฺ  

เอุวิํ อย่างนี้  ตฺุมฺหากํํ ของท่าน ท.’  อุิตฺิ ดังนี้’  อุิตฺิ ดังนี้,  หิ เพรื่าะวิ่า  อุคฺคิ  นิาม ช่�อ 

อ.ไฟ  สทิโส อันเช่นกับ  เอุเตฺนิ  อุคฺคินิา ด้วิยไฟนั�น  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย บิดาของดิฉัน กล่่าวิห่มายเอาเน่้อควิามนั�น ห่ามิได้, 

แตฺ่บิดาของดิฉัน กล่่าวิห่มายเอาเน่้อควิามนี้วิ่า ‘ถุ้าพวิกห่ญิงห่รื่่อชาย ในเรื่่อนผ่้คุ้นเคย

กันของเธอ ย่อมกล่่าวิโทษมิใช่คุณฺของแม่สามี พ่อสามีแล่ะสามี, เธอนําคําที�พวิกชน

เห่ล่่านั้นกล่่าวิแล่้วิ ไม่ถุึงพึงกล่่าวิซึ่ํ้าวิ่า ‘บุคคล่ช่�อโน้น ย่อมกล่่าวิโทษมิใช่คุณฺอย่างนี้

ของพวิกท่าน’ ดังนี้, เพรื่าะวิ่า ช่�อไฟอันเช่นกับไฟนั�น ย่อมไม่มี”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺา 

ใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ปิตฺา  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  

เอตฺํ วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กเถุสิ,  ปนศัพท์  

วิิเสสโชตฺกะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน 

ปิตฺา  อิทํ วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กเถุสิ  ‘สเจฺ

ศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อิตฺฺถุิโย ก็ดี  ปุรื่ิสา ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน กเถุนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เตฺ สามีสัมพันธะใน ปฏฺิวิิสฺสกเคเห่สุๆ วิิสยาธารื่ะใน อิตฺฺถุิโย แล่ะ ปุรื่ิสา  วิา สองศัพท์ 

ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ อิตฺฺถุิโย แล่ะ ปุรื่ิสา  สสฺสุสสุรื่สามิกานํ สามีสัมพันธะใน อคุณฺํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุนฺตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุยฺยาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺห่ิ  
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วิิเสสนะของ ชเนห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กถุิตฺํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อาห่รื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กเถุยฺยาสิ  ‘นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อสุโกๆ  

วิิเสสนะของ ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กเถุตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามี- 

สัมพันธะใน อคุณฺํ  เอวิํ วิิเสสนะของ อคุณฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กเถุตฺิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

กเถุยฺยาสิ  ปุนศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กเถุยฺยาสิ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กเถุยฺยาสิ’  อิตฺิ

ศัพท์ กเถุสิ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  สทิโส วิิเสสนะของ อคฺคิ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะ 

เข้ากับ อคฺคิๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอเตฺน วิิเสสนะของ อคฺคินาๆ  

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน สทิโส”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๘. เอวิํ  อิมสฺมึ  การื่เณฺ  สา  นิทฺโทสา  อโห่สิ ฯ

 เอวิํ  อิมสฺมึ  การื่เณฺ  สา  (วิิสาขา)  นิทฺโทสา  อโห่สิ ฯ

 (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  นิิทฺโทสา เป็นห่ญิงมีโทษออกแล่้วิ  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  

อุิมสฺมึ  กํารเณ ในเพรื่าะเห่ตฺุนี้  เอุวิํ อย่างนี้ ฯ

 นางวิิสาขานั้น ได้เป็นผ่้ไม่มีโทษในเพรื่าะเห่ตฺุนั้น อย่างนี้

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน อโห่สิ  อิมสฺมึ วิิเสสนะของ การื่เณฺๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน นิทฺโทสาๆ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๑๙๙. ยถุา  จฺ  เอตฺฺถุ,  เอวิํ  เสเสสุปิ ฯ  

 ยถุา  จฺ  (สา  วิิสาขา)  เอตฺฺถุ  (การื่เณฺ  นิทฺโทสา  อโห่สิ),  เอวิํ  (สา  วิิสาขา)  เสเสสุปิ  (การื่เณฺสุ  

นิทฺโทสา  อโห่สิ) ฯ

 จฺ เห่ม่อนอย่างวิ่า  (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  (นิิทฺโทสา) เป็นห่ญิงมีโทษออกแล่้วิ  

(อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ  เอุตฺฺถุ  (กํารเณ) ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�น  ยถุา ฉันใด,  (สา  วิิสาขา) 

อ.นางวิิสาขานั้น  (นิิทฺโทสา) เป็นห่ญิงมีโทษออกแล่้วิ  (กํารเณสุ) ในเห่ตฺุ ท.  เสเสสุปิิ 

แม้ที�เห่ล่่อ  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ  เอุวิํ ฉันนั้น ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 681

 เห่ม่อนอย่างวิ่า นางวิิสาขานั้น ได้เป็นผ่้ไม่มีโทษ ในเพรื่าะเห่ตฺุนั�น ฉันใด, นางวิิสาขา

นั้น ได้เป็นผ่้ไม่มีโทษในเพรื่าะเห่ตฺุทั้งห่ล่าย แม้ที�เห่ล่่อ ฉันนั้น

 จฺศัพท์ ตฺัปปาฏฺิกรื่ณฺโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา อุปมาโชตฺกะ  เอตฺฺถุ วิิเสสนะของ การื่เณฺๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน  

นิทฺโทสาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ อุปเมยยโชตฺกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เสเสสุๆ  

วิิเสสนะของ การื่เณฺสุๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน นิทฺโทสาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๐. เตฺสุ  ปน  อยํ  อธิปฺปาโย:   

 เตฺสุ  (โอวิาเทสุ)  ปน  อยํ  อธิปฺปาโย:  

 ปินิ ก็  อุยํ  อุธิปิฺปิาโย อ.อธิบายนี้  เตฺสุ  (โอุวิาเทสุ) ในโอวิาท ท. เห่ล่่านั้น ฯ

 ก็ อธิบายนี้ ในโอวิาทเห่ล่่านั้น

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เตฺสุ วิิเสสนะของ โอวิาเทสุๆ วิิสยาธารื่ะใน อธิปฺปาโย   

อยํ วิิเสสนะของ อธิปฺปาโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๑. ยํปิ  ห่ิ  ตฺสฺสา  ปิตฺรื่า  “อมฺม  เย  ททนฺตฺิ  เตฺสํเยวิ  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  วิุตฺฺตฺํ,  ตฺํ  ‘ยาจฺิตฺํ   

อุปกรื่ณฺํ  คเห่ตฺฺวิา  เย  ปฏฺิเทนฺตฺิ,  เตฺสํเยวิ  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ  

 ยํปิ  (วิจฺนํ)  ห่ิ  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  ปิตฺรื่า  “อมฺม  เย  (ชนา)  ททนฺตฺิ,  (วิตฺฺถุุ  ตฺยา)  เตฺสํ  เอวิ   

(ชนานํ)  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  วิุตฺฺตฺํ,  ตฺํ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปิตฺรื่า)  ‘(อตฺฺตฺนา)  ยาจฺิตฺํ  อุปกรื่ณฺํ   

คเห่ตฺฺวิา  เย  (ชนา)  ปฏฺิเทนฺตฺิ,  (วิตฺฺถุุ  ตฺยา)   เตฺสํ  เอวิ  (ชนานํ)  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ  

 หิ ก็  ยํปิิ  (วิจฺนิํ) อ.คําแม้ใด  ปิิตฺรา อันบิดา  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  

วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใด  ททนิฺตฺิ ย่อม

ให่้,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (ตฺยา) อันเธอ  ทาตฺพฺฺพฺํ พึงให่้  เตฺสํ  เอุวิ  (ชนิานิํ) แก่ชน ท. เห่ล่่า

นั้นนั�นเที�ยวิ”  อุิตฺิ ดังนี้,  ตฺํ  (วิจฺนิํ) อ.คํานั้น  (ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของ

นางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  อุิตฺิ วิ่า  “เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่า
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ใด  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  อุุปิกํรณํ ซึ่ึ�งอุปกรื่ณฺ์  (อุตฺฺตฺนิา)  ยาจฺิตฺํ อัน- อันตฺน -ย่มแล่้วิ  

ปิฏิเทนิฺตฺิ ย่อมค่นให่้,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (ตฺยา) อันเธอ  ทาตฺพฺฺพฺํ พึงให่้  เตฺสํ  เอุวิ   

(ชนิานิํ) แก่ชน ท. เห่ล่่านั้นนั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็ คําแม้ใด อันบิดาของนางวิิสาขานั้น กล่่าวิวิ่า “แม่ พวิกชนเห่ล่่าใด ย่อมให่้, เธอควิรื่

ให่้วิัตฺถุุแก่พวิกชนเห่ล่่านั้น” ดังนี้, คํานั้น อันบิดาของนางวิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า 

“พวิกชนเห่ล่่าใด ถุ่อเอาอุปกรื่ณฺ์ที�ตฺนย่มแล่้วิ ย่อมให่้ค่น, เธอควิรื่ให่้วิัตฺถุุ แก่พวิกชน

เห่ล่่านั้นนั�นแห่ล่ะ”

 ห่ิศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ยํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺ-

กัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน  

ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “อมฺม อาล่ปนะ  เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

ททนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺยา 

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เตฺสํๆ วิิเสสนะของ ชนานํๆ 

สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิุตฺฺตฺํ,  ตฺํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน 

วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิเทนฺตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ยาจฺิตฺํๆ วิิเสสนะของ อุปกรื่ณฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺิเทนฺตฺิ,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบท- 

กัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เตฺสํๆ วิิเสสนะ

ของ ชนานํๆ สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสะใน  

วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๒. “เย  น  เทนฺตฺิ,  เตฺสํ  น  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  “เย  ยาจฺิตฺกํ  คเห่ตฺฺวิา  น  ปฏฺิเทนฺตฺิ,  เตฺสํ  

น  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “เย  (ชนา)  น  เทนฺตฺิ,  (วิตฺฺถุุ  ตฺยา)  เตฺสํ  (ชนานํ)  น  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  

ปิตฺรื่า)  “เย  (ชนา  อตฺฺตฺนา)  ยาจฺิตฺกํ  (อุปกรื่ณฺํ)  คเห่ตฺฺวิา  น  ปฏฺิเทนฺตฺิ,  (วิตฺฺถุุ  ตฺยา)  เตฺสํ   

(ชนานํ)  น  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ
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 อุิทํปิิ  (วิจฺนิํ) อ.คําแม้นี้  อุิตฺิ วิ่า  “เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใด  นิ  เทนิฺตฺิ ย่อมไม่ให่้,  

(วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (ตฺยา) อันเธอ  นิ  ทาตฺพฺฺพฺํ ไม่พึงให่้  เตฺสํ  (ชนิานิํ) แก่ชน ท. เห่ล่่า

นั้น”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิ

แล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  อุิตฺิ วิ่า  “เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใด  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  

(อุุปิกํรณํ) ซึ่ึ�งอุปกรื่ณฺ์  (อุตฺฺตฺนิา)  ยาจฺิตฺกํํ อัน- อันตฺน -ย่มแล่้วิ  นิ  ปิฏิเทนิฺตฺิ ย่อมไม่

ค่นให่้,  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (ตฺยา) อันเธอ  นิ  ทาตฺพฺฺพฺํ ไม่พึงให่้  เตฺสํ  (ชนิานิํ) แก่ชน ท. 

เห่ล่่านั้น” อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 คําแม้นี้วิ่า “พวิกชนเห่ล่่าใด ย่อมไม่ให่้, เธอไม่พึงให่้วิััตฺถุุ แก่พวิกชนเห่ล่่านั้น” ดังนี้  

อันบิดาของนางวิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “พวิกชนเห่ล่่าใด ถุ่อเอาอุปกรื่ณฺ์ที�ตฺนย่ม

แล่้วิ ไม่ให่้ค่น, เธอไม่พึงให่้วิัตฺถุุ แก่พวิกชนเห่ล่่านั้น” 

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิทํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม-

วิาจฺก  “เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน เทนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน เทนฺตฺิ,  วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน ทาตฺพฺพํ  เตฺสํ วิิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

ทาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํปิ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะ

ใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิเทนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ยาจฺิตฺกํๆ วิิเสสนะของ อุปกรื่ณฺํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺิเทนฺตฺิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ปฏฺิเทนฺตฺิ,  

วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  เตฺสํ  

วิิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ทาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๓. “ททนฺตฺสฺสาปิ  อททนฺตฺสฺสาปิ  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํ  ปน  “ทล่ิทฺเทสุ  �ฺาตฺิมิตฺฺเตฺสุ   

สมฺปตฺฺเตฺสุ,  เตฺ  ปฏฺิทาตฺํุ  สกฺโกนฺตฺุ  วิา  มา  วิา,  เตฺสํ  ทาตฺุเมวิ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย   

วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “(วิตฺฺถุุ  ตฺยา)  ททนฺตฺสฺสาปิ  อททนฺตฺสฺสาปิ  (ชนสฺส)  ทาตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย   

ปิตฺรื่า)  ปน  “ทล่ิทฺเทสุ  �ฺาตฺิมิตฺฺเตฺสุ  สมฺปตฺฺเตฺสุ,  เตฺ  (ฃาตฺิมิตฺฺตฺา)  ปฏฺิทาตฺํุ  สกฺโกนฺตฺุ  วิา   
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มา  (ปฏฺิทาตฺุํ  สกฺโกนฺตฺุ)  วิา,  (ตฺยา)  เตฺสํ  (ฃาตฺิมิตฺฺตฺานํ)  ทาตฺุํ  เอวิ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ปินิ ก็  อุิทํ  (วิจฺนิํ) อ.คํานี้  อุิตฺิ วิ่า  “(วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุ  (ตฺยา) อันเธอ  ทาตฺพฺฺพฺํ พึงให่้  

(ชนิสฺส) แก่ชน  ททนิฺตฺสฺสาปิิ ผ่้ให่้อย่่บ้าง  อุททนิฺตฺสฺสาปิิ ผ่้ไม่ให่้อย่่บ้าง”  อุิตฺิ ดังนี้  

(ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย 

ห่มายเอา  อุิตฺิ วิ่า  “ฃาตฺิมิตฺฺเตฺสุ ครื่ั้นเม่�อญาตฺิแล่ะมิตฺรื่ ท.  ทลิทฺเทสุ ผ่้ขัดสน   

สมฺปิตฺฺเตฺสุ ถุึงพรื่้อมแล่้วิ,  เตฺ  (ฃาตฺิมิตฺฺตฺา) อ.ญาตฺิแล่ะมิตฺรื่ ท. เห่ล่่านั้น  สกํฺโกํนิฺตฺุ 

จฺงอาจฺ  ปิฏิทาตฺุํ เพ่�ออันให่้ค่น  วิา ห่รื่่อ  วิา ห่รื่่อวิ่า  มา  (สกํฺโกํนิฺตฺุ) จฺงอย่าอาจฺ   

(ปิฏิทาตฺุํ) เพ่�ออันให่้ค่น,  (ตฺยา)  เตฺสํ  (ฃาตฺิมิตฺฺตฺานิํ)  ทาตฺุํ  เอุวิ อ.อัน- อันเธอ -ให่้ 

แก่ญาตฺิแล่ะมิตฺรื่ ท. เห่ล่่านั้น  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็คํานี้วิ่า “เธอพึงให่้วิัตฺถุุ แก่คนที�ให่้บ้าง ไม่ให่้บ้าง” ดังนี้ อันบิดาของนางวิิสาขานั้น 

กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “เม่�อญาตฺิแล่ะมิตฺรื่ทั้งห่ล่ายผ่้ขัดสน ถุึงพรื่้อมแล่้วิ, พวิกญาตฺิแล่ะ

มิตฺรื่เห่ล่่านั้น สามารื่ถุเพ่�อจฺะให่้ค่น ห่รื่่อวิ่าไม่สามารื่ถุเพ่�อจฺะให่้ค่น, การื่ที�เธอให่้แก่

ญาตฺิแล่ะมิตฺรื่เห่ล่่านั้นนั�นแห่ล่ะ ย่อมควิรื่”

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  อิทํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม

วิาจฺก  “วิตฺฺถุุ วิุตฺตฺกัมมะใน ทาตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺพฺพํ  

อปิ สองศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ททนฺตฺสฺส แล่ะ อททนฺตฺสฺส  ททนฺตฺสฺส ก็ดี  อททนฺตฺสฺส 

ก็ดี วิิเสสนะของ ชนสฺสๆ สัมปทานใน ทาตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา  

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “ทล่ิทฺเทสุ  

วิิเสสนะของ ฃาตฺิมิตฺฺเตฺสุๆ ล่ักขณฺะใน สมฺปตฺฺเตฺสุๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  เตฺ วิิเสสนะของ  

ฃาตฺิมิตฺฺตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกนฺตฺุๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปฏฺิทาตฺุํ ตฺุมัตฺถุ-

สัมปทานใน สกฺโกนฺตฺุ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺโกนฺตฺุ  วิา สองศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้า

กับ ปฏฺิทาตฺุํ  สกฺโกนฺตฺุ แล่ะ มา  ปฏฺิทาตฺุํ  สกฺโกนฺตฺุ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  

ทาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทาตฺุํ   

เตฺสํ วิิเสสนะของ ฃาตฺิมิตฺฺตฺานํๆ สัมปทานใน ทาตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๐๔. “สุขํ  นิสีทิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  “สสฺสุสสุรื่สามิเก  ทิสฺวิา  วิุฏฺฺฅาตฺพฺพฏฺฺฅาเน  นิสีทิตฺํุ  น   

วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  สุขํ  นิสีทิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปิตฺรื่า)  

“(ตฺยา)  สสฺสุสสุรื่สามิเก  ทิสฺวิา  (อตฺฺตฺนา)  วิุฏฺฺฅาตฺพฺพฏฺฺฅาเน  นิสีทิตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย   

วิุตฺฺตฺํ ฯ

 อุิทํปิิ  (วิจฺนิํ) อ.คําแม้นี้  อุิตฺิ วิ่า  “(อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่   

สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  นิิสีทิตฺพฺฺพฺํ พึงนั�ง  สุขํ ให่้เป็นสุข”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิิตฺรา) 

อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  

อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺยา)  สสฺสุสสุรสามิเกํ  ทิสฺวิา  (อุตฺฺตฺนิา)  วิุฏฺฅาตฺพฺฺพฺฏฺฅาเนิ  นิิสีทิตฺํุ 

อ.อัน- อันเธอ เห่็น ซึ่ึ�งแม่สามี พ่อสามี แล่ะสามี ท. -แล่้วิจฺึงนั�ง ในที� อันตฺน พึงลุ่กขึ้น   

นิ  วิฏฺฏตฺิ ย่อมไม่ควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 คําแม้นี้วิ่า “อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี ควิรื่นั�งให่้เป็นสุข” ดังนี้ อันบิดาของ

นางวิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “การื่ที�เธอเห่็นแม่สามี พ่อสามี แล่ะสามี แล่้วิจฺึงนั�งใน

ที�อันตฺนควิรื่ลุ่กขึ้น ย่อมไม่ควิรื่”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิทํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบท- 

กัมมวิาจฺก  “นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิสีทิตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  สุขํ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิทีทิตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํปิ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา วิิเสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “นิสีทิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน 

วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิสีทิตฺุํ  สสฺสุสสุรื่สามิเก  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกากาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิตฺุํ  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วิุฏฺฺฅาตฺพฺพ-  วิุฏฺฺฅาตฺพฺพฏฺฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิตฺุํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน วิฏฺฺฏฺตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๕. “สุขํ  ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํ  ปน  “สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ  ปุเรื่ตฺรื่ํ  อภิุ�ฺฺชิตฺฺวิา  เตฺ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  

สพฺเพห่ิ  ล่ทฺธาล่ทฺธํ  �ฺตฺฺวิา  ปจฺฺฉา  สยํ  ภิุ�ฺฺชิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ
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 “(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา  ภิตฺฺตฺํ)  สุขํ  ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปิตฺรื่า)  

ปน  “(ตฺยา)  สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ  ปุเรื่ตฺรื่ํ  อภิุ�ฺฺชิตฺฺวิา  เตฺ  (สสฺสุสสุรื่สามิเก)  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  สพฺเพห่ิ   

(สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ)  ล่ทฺธาล่ทฺธํ  (วิตฺฺถุุํ)  �ฺตฺฺวิา  ปจฺฺฉา  สยํ  ภิุ�ฺฺชิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ปินิ ก็  อุิทํ  (วิจฺนิํ) อ.คํานี้  อุิตฺิ วิ่า  “(ภตฺฺตฺํ) อ.ภิัตฺรื่  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  

นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  ภุญฺชิตฺพฺฺพฺํ พึงบรื่ิโภิค  สุขํ ให่้

เป็นสุข”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ 

กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺยา)  สสฺสุสสุรสามิเกํหิ  ปิุเรตฺรํ   

อุภุญฺชิตฺฺวิา  เตฺ  (สสฺสุสสุรสามิเกํ)  ปิริวิิสิตฺฺวิา  สพฺฺเพฺหิ  (สสฺสุสสุรสามิเกํหิ)  

ลทฺธาลทฺธํ  (วิตฺฺถุุํ)  ฃตฺฺวิา  ปิจฺฺฉา  สยํ  ภุญฺชิตฺํุ อ.อัน- อันเธอ ไม่บรื่ิโภิคแล่้วิ ก่อนกวิ่า 

กวิ่าแม่สามี พ่อสามีแล่ะสามี ท. เล่ี้ยงด่แล่้วิ ซึ่ึ�งแม่สามี พ่อสามีแล่ะสามี ท. เห่ล่่านั้น รื่่้ 

ซึ่ึ�งวิัตฺถุุ อันแม่สามี พ่อสามีแล่ะสามี ท. ทั้งปวิง ได้แล่้วิแล่ะไม่ได้แล่้วิ -แล่้วิจฺึงบรื่ิโภิค  

ด้วิยตฺนเอง ในภิายห่ล่ัง  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็คํานี้วิ่า “ภิัตฺรื่ อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี ควิรื่บรื่ิโภิคให่้เป็นสุข” ดังนี้  

อันบิดาของนางวิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “การื่ที�เธอไม่บรื่ิโภิคก่อนกวิ่าแม่สามี  

พ่อสามีแล่ะสามี เล่ี้ยงด่แม่สามี พ่อสามีแล่ะสามีเห่ล่่านั้น รื่่้สิ�งของที�แม่สามี พ่อสามี 

แล่ะสามีเห่ล่่านั้น ได้แล่้วิแล่ะที�ยังไม่ได้ แล่้วิจฺึงบรื่ิโภิคด้วิยตฺนเองในภิายห่ล่ัง จฺึงควิรื่”

  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  อิทํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม-

วิาจฺก  “ภิตฺฺตฺํ วิุตฺตฺกัมมะใน ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้า

กับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํ  สสุรื่กุเล่ วิิสยา- 

ธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  สุขํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ภิุ�ฺฺชิตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา 

วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “ภิุ�ฺฺชิตฺุํๆ  

ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ภิุ�ฺฺชิตฺุํ  สสฺสุ- 

สสุรื่สามิเกห่ิ อปาทานใน ปุเรื่ตฺรื่ํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อภิุ�ฺฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา  เตฺ วิิเสสนะของ สสฺสุสสุรื่สามิเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวิา  สพฺเพห่ิ วิิเสสนะของ สสฺสุสสุรื่สามเกห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธาล่ทฺธํๆ 

วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ภิุ�ฺฺชิตฺุํ  ปจฺฺฉา กาล่- 

สัตฺตฺมีใน ภิุ�ฺฺชิตฺุํ  สยํ กรื่ณฺะใน ภิุ�ฺฺชิตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะ 
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ใน วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๖. “สุขํ  นิปชฺชิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  “สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ  ปุเรื่ตฺรื่ํ  สยนํ  อารืุ่ยฺห่  น  นิปชฺชิตฺพฺพํ,  

เตฺสํ  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  วิตฺฺตฺปฺปฏฺิวิตฺฺตฺํ  กตฺฺวิา  ปจฺฺฉา  สยํ  นิปชฺชิตฺํุ  ยุตฺฺตฺนฺตฺิ  อิทํ   

สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  สุขํ  นิปชฺชิตฺพฺพนฺตฺิ  อิทํปิ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปิตฺรื่า)  

“(ตฺยา)  สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ  ปุเรื่ตฺรื่ํ  สยนํ  อารืุ่ยฺห่  น  นิปชฺชิตฺพฺพํ,  (ตฺยา)  เตฺสํ  (สสฺสุสสุรื่สามิกานํ  

อตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  วิตฺฺตฺปฺปฏฺิวิตฺฺตฺํ  กตฺฺวิา  ปจฺฺฉา  สยํ  นิปชฺชิตฺํุ  ยุตฺฺตฺนฺตฺิ  อิทํ  (อตฺฺถุํ)  สนฺธาย   

วิุตฺฺตฺํ ฯ

 อุิทํปิิ  (วิจฺนิํ) อ.คําแม้นี้  อุิตฺิ วิ่า  “(อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่   

สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  นิิปิชฺชิตฺพฺฺพฺํ พึงนอน  สุขํ ให่้เป็นสุข”  อุิตฺิ ดังนี้   

(ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ สนิฺธาย 

ห่มายเอา  อุิทํ  (อุตฺฺถุํ) ซึ่ึ�งเน่้อควิามนี้  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺยา) อันเธอ  สสฺสุสสุรสามิเกํหิ   

ปิุเรตฺรํ  สยนิํ  อุารุยฺห  นิ  นิิปิชฺชิตฺพฺฺพฺํ ไม่พึงขึ้น ส่่ที�เป็นที�นอน ก่อนกวิ่า กวิ่าแม่สามี 

พ่อสามีแล่ะสามี ท. แล่้วินอน,  (ตฺยา)  เตฺสํ  (สสฺสุสสุรสามิกํานิํ  อุตฺฺตฺนิา)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺ-

ยุตฺฺตฺกํํ  วิตฺฺตฺปิฺปิฏิวิตฺฺตฺํ  กํตฺฺวิา  ปิจฺฺฉา  สยํ  นิิปิชฺชิตฺํุ อ.อัน- อันเธอ กรื่ะทําแล่้วิ ซึ่ึ�งวิัตฺรื่

ให่ญ่แล่ะวิัตฺรื่น้อย อันควิรื่แล่้วิแก่ควิามเป็นวิัตฺรื่ อันตฺน พึงกรื่ะทํา แก่แม่สามี พ่อสามี 

แล่ะสามี ท. เห่ล่่านั้น แล่้วิจฺึงนอน ด้วิยตฺนเอง ในภิายห่ล่ัง  ยุตฺฺตฺํ ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ    

 คําแม้นี้วิ่า “อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี พึงนอนให่้เป็นสุข” ดังนี้ บิดาของนาง

วิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “เธอไม่ควิรื่ขึ้นส่่ที�นอนก่อนกวิ่าแม่สามี พ่อสามี แล่ะสามี 

แล่้วิจฺึงนอน, การื่ที�เธอทําวิัตฺรื่น้อยให่ญ่ที�ควิรื่ทําแก่แม่สามี พ่อสามี แล่ะสามีเห่ล่่านั้น 

แล่้วิตฺนเองจฺึงนอนในภิายห่ล่ัง จฺึงควิรื่”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิทํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม-

วิาจฺก  “นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน นิปชฺชิตฺพฺพํๆ กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  สุขํ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน นิปชฺชิตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํปิ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา วิิเสนะของ วิิสาขายๆ  

สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิปชฺชิตฺพฺพํๆ 
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กิตฺบทภิาวิวิาจฺก  สสฺสุสสุรื่สามิเกห่ิ อปาทานใน ปุเรื่ตฺรื่ํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อารืุ่ยฺห่   

สยนํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อารืุ่ยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชิตฺพฺพํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

นิปชฺชิตฺพฺพํ,  นิปชฺชิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน ยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

นิปชฺชิตฺุํ  เตฺสํ วิิเสสนะของ สสฺสุสสุรื่สามิกานํๆ สัมปทานใน กตฺฺตฺพฺพ-  อตฺฺตฺนา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ วิตฺฺตฺปฺปฏฺิวิตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัม

มะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชิตฺุํ  ปจฺฺฉา กาล่สัตฺตฺมีใน นิปชฺชิตฺุํ  สยํ กรื่ณฺะใน  

นิปชฺชิตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํ  อตฺฺถุํ  อิทํ วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ ฯ    

 ................................................................................................................................

๒๐๗. “อคฺคิ  ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพตฺิ  อิทํ  ปน  “สสฺสุํปิ  สสุรื่ํปิ  สามิกํปิ  อคฺคิกฺขนฺธํ  วิิย  อุรื่ครื่าชานํ  

วิิย  จฺ  กตฺฺวิา  ปสฺสิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  อคฺคิ  ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพตฺิ  อิทํ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปิตฺรื่า)  ปน  

“(ตฺยา)  สสฺสุํปิ  สสุรื่ํปิ  สามิกํปิ  อคฺคิกฺขนฺธํ  วิิย  อุรื่ครื่าชานํ  วิิย  จฺ  กตฺฺวิา  ปสฺสิตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  

สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ปินิ ก็  อุิทํ  (วิจฺนิํ) อ.คํานี้  อุิตฺิ วิ่า  “อุคฺคิ อ.ไฟ  (อุิตฺฺถุิยา) อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) 

ช่�อผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  ปิริจฺริตฺพฺฺโพฺ พึงบําเรื่อ”  อุิตฺิ ดังนี้   

(ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ สนิฺธาย 

ห่มายเอา  อุิตฺิ ว่ิา  “(ตฺยา)  สสฺสุํปิิ  สสุรํปิิ  สามิกํํปิิ  อุคฺคิกํฺขนิฺธํ  วิิย  อุุรคราชานิํ  วิิย  

จฺ  กํตฺฺวิา  ปิสฺสิตฺํุ อ.อัน- อันเธอ -เห่็น ซึ่ึ�งแม่สามีบ้าง ซึ่ึ�งพ่อสามีบ้าง ซึ่ึ�งสามีบ้าง กรื่ะทํา 

ให่้เป็นรื่าวิกะวิ่ากองแห่่งไฟด้วิย ให่้เป็นรื่าวิกะวิ่านาคผ่้พรื่ะรื่าชาด้วิย  วิฏฺฏตฺิ ย่อม

ควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็คํานี้วิ่า “ไฟ อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี พึงบําเรื่อ” ดังนี้ อันบิดาของนาง

วิิสาขานั้น กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “การื่ที�เธอเห่็นแม่สามีบ้าง พ่อสามีบ้าง สามีบ้าง ทําให่้

เป็นดุจฺกองไฟ แล่ะให่้เป็นดุจฺพญานาค ย่อมควิรื่”

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  อิทํ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม-

วิาจฺก  “อคฺคิ วิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยาธารื่ะใน  
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วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺรื่ิตฺพฺโพ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ  

สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “ปสฺสิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปสฺสิตฺุํ  อปิ สามศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ 

สสฺสุํ  สสุรื่ํ แล่ะ สามิกํ  สสฺสุํ ก็ดี  สสุรื่ํ ก็ดี  สามิกํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสิตฺุํ  อคฺคิกฺขนฺธํ 

ก็ดี  อุรื่ครื่าชานํ ก็ดี อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิา  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ อคฺคิกฺ-

ขนฺธํ แล่ะ อุรื่ครื่าชานํ  จฺศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ อคฺคิกฺขนฺธํ  วิิย แล่ะ อุรื่ครื่าชานํ  

วิิย  กตฺฺวิา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปสฺสิตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๘. “อนฺโตฺเทวิตฺา  นมสฺสิตฺพฺพาตฺิ  อิทํปิ  “สสฺสุ�ฺฺจฺ  สสุรื่�ฺฺจฺ  สามิก�ฺฺจฺ  เทวิตฺํ  วิิย  กตฺฺวิา  

ทฏฺฺ�ิุํ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 “(สสุรื่กุเล่  วิสนฺตฺิยา  นาม  อิตฺฺถุิยา)  อนฺโตฺเทวิตฺา  นมสฺสิตฺพฺพาตฺิ  อิทํปิ  (วิจฺนํ  ตฺสฺสา  วิิสาขาย  

ปิตฺรื่า)  “(ตฺยา)  สสฺสุํ  จฺ  สสุรื่ํ  จฺ  สามิกํ  จฺ  เทวิตฺํ  วิิย  กตฺฺวิา  ทฏฺฺ�ิุํ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ ฯ

 อุิทํปิิ  (วิจฺนิํ) อ.คําแม้นี้  อุิตฺิ วิ่า  “อุนิฺโตฺเทวิตฺา อ.เทวิดาในภิายใน ท.  (อุิตฺฺถุิยา)  

อันห่ญิง  (วิสนิฺตฺิยา  นิาม) ช่�อผ่้อย่่อย่่  สสุรกํุเล ในตฺรื่ะก่ล่แห่่งพ่อสามี  นิมสฺสิตฺพฺฺพฺา 

พึงกรื่าบไห่วิ้”  อุิตฺิ ดังนี้  (ปิิตฺรา) อันบิดา  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  วิุตฺฺตฺํ 

กล่่าวิแล่้วิ สนิฺธาย ห่มายเอา  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺยา)  สสฺสุํ  จฺ  สสุรํ  จฺ  สามิกํํ  จฺ  เทวิตฺํ  วิิย  

กํตฺฺวิา  ทฏฺฐุํ อ.อัน- อันเธอ -เห่็น ซึ่ึ�งแม่สามีด้วิย ซึ่ึ�งพ่อสามีด้วิย ซึ่ึ�งสามีด้วิย กรื่ะทํา 

ให่้เป็นรื่าวิกะวิ่าเทวิดา  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิรื่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 คําแม้นี้วิ่า “เทวิดาภิายใน อันห่ญิงช่�อผ่้อย่่อย่่ในตฺรื่ะก่ล่พ่อสามี พึงกรื่าบไห่วิ้” อันบิดา

ของนางวิิสาขานั้น กล่่าวิแล่้วิ ห่มายเอาวิ่า “การื่ที�เธอเห่็นแม่สามี พ่อสามี แล่ะสามี 

ทําให่้เป็นดุจฺเทวิดา ย่อมควิรื่”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อิทํๆ วิิเสสนะของ วิจฺนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมม-

วิาจฺก  “อนฺโตฺเทวิตฺา วิุตฺตฺกัมมะใน นมสฺสิตฺพฺพาๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  สสุรื่กุเล่ วิิสยา-

ธารื่ะใน วิสนฺตฺิยา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ วิสนฺตฺิยาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ  
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อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นมสฺสิตฺพฺพา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิทํปิ  วิจฺนํ  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺรื่าๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  “ทฏฺฺฅุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน  

วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทฏฺฺฅุํ  สสฺสุํ ก็ดี  สสุรื่ํ ก็ดี  สามิกํ 

ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฏฺฺฅุํ  จฺ สามศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ สสฺสุํ  สสุรื่ํ แล่ะ สามิกํ   

เทวิตฺํ อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิา  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ เทวิตฺํ  กตฺฺวิา กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน ทฏฺฺฅุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๐๙. เอวิํ  เสฏฺฺฅี  อิเมสํ  ทสนฺนํ  โอวิาทานํ  อตฺฺถุํ  สุตฺฺวิา  ปฏฺิวิจฺนํ  อปสฺสนฺโตฺ  อโธมุโข   

นิสีทิ ฯ

 เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  อุตฺฺถุํ ซึ่ึ�งเน่้อควิาม  โอุวิาทานิํ แห่่งโอวิาท ท.  ทสนิฺนิํ 

สิบ  อุิเมสํ เห่ล่่านี้  อุปิสฺสนิฺโตฺ ไม่เห่็นอย่่  ปิฏิวิจฺนิํ ซึ่ึ�งคําโตฺ้แย้ง  อุโธมุโข ผ่้มีห่น้า 

ในเบ่้องล่่าง  นิิสีทิ นั�งแล่้วิ  เอุวิํ อย่างนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี ฟังเน่้อควิามของโอวิาท ๑๐ ข้อเห่ล่่านี้แล่้วิ ไม่เห่็นคําโตฺ้ตฺอบ จฺึงนั�งก้มห่น้า

อย่างนี้

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิสีทิ  อิเมสํ 

ก็ดี  ทสนฺนํ ก็ดี วิิเสสนะของ โอวิาทานํๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อปสฺสนฺโตฺ  ปฏฺิวิจฺนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อปสฺสนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่-

กิรื่ิยาของ เสฏฺฺฅี  อโธมุโข วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅี ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๐. อถุ  นํ  กุฏฺุมฺพิกา  “กึ  เสฏฺฺฅิ  อ�ฺฺโ�ฺปิ  อมฺห่ากํ  ธีตฺุ  โทโส  อตฺฺถุีตฺิ  ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 อถุ  นํ  (เสฏฺฺฅึ)  กุฏฺุมฺพิกา  “กึ  เสฏฺฺฅิ  อ�ฺฺโ�ฺปิ  อมฺห่ากํ  ธีตฺุ  โทโส  อตฺฺถุีตฺิ  ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  กํุฏุมฺพฺิกํา อ.กุฎุมพี ท.  ปิุจฺฺฉึสุ ถุามแล่้วิ  นิํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีนั้น  อุิตฺิ 

วิ่า  “เสฏฺฅิ ข้าแตฺ่เศรื่ษฐี  โทโส อ.โทษ  อุญฺโฃปิิ แม้อ่�น  ธีตฺุ ของธิดา  อุมฺหากํํ ของ

ข้าพเจฺ้า ท.  อุตฺฺถุิ มีอย่่  กํึ ห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวิกกุฎุมพี ถุามเศรื่ษฐีนั้นวิ่า “ท่านเศรื่ษฐี โทษแม้อย่างอ่�นของธิดาของพวิกเรื่า 

มีอย่่ห่รื่่อ ?”
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 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  กุฏฺุมฺพิกา สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะของ 

เสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉึสุ  “เสฏฺฺฅิ อาล่ปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อ�ฺฺโฃๆ  

วิิเสสนะของ โทโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  

อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สามีสัมพันธะใน โทโส”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๑. “นตฺฺถุิ  อยฺยาตฺิ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “(อ�ฺฺโ�ฺปิ  ตฺุมฺห่ากํ  ธีตฺุ  โทโส)  นตฺฺถุิ  อยฺยา”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺยา ข้าแตฺ่เจฺ้า ท.  (โทโส) อ.โทษ  

(ธีตฺุ) ของธิดา  (ตฺุมฺหากํํ) ของท่าน ท.  (อุญฺโฃปิิ) แม้อ่�นอีก  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อุิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้าทั้งห่ล่าย โทษของธิดาของพวิกท่านแม้อ่�น ย่อมไม่มี”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา อาล่ปนะ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อ�ฺฺโฃๆ วิิเสสนะของ โทโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺุๆ สามีสัมพันธะใน โทโส”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๒. “อถุ  กสฺมา  นํ  นิทฺโทสํ  อการื่เณฺน  เคห่า  นิกฺกฑฺฒาเปสีตฺิ ฯ

 (เตฺ  กุฏฺุมฺพิกา)  “อถุ  (ภิาเวิ  สนฺเตฺ),  กสฺมา  (ตฺฺวิํ  ปุคฺคล่ํ)  นํ  (วิิสาขํ)  นิทฺโทสํ  อการื่เณฺน  เคห่า  

นิกฺกฑฺฒาเปสีตฺิ  (อาห่ํสุ) ฯ

 (เตฺ  กํุฏุมฺพฺิกํา) อ.กุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  (อุาหํสุ) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุถุ  (ภาเวิ)  

ครื่ั้นเม่�อควิามเป็นอย่างนั้น  (สนิฺเตฺ) มีอย่่,  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่   

นิิกํฺกํฑฺฒาเปิสิ ย่อมให่้ครื่่าออก  นิํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  นิิทฺโทสํ ผ่้มีโทษออก

แล่้วิ  เคหา จฺากเรื่่อน  อุกํารเณนิ เพรื่าะเห่ตฺุอันไม่สมควิรื่  กํสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น กล่่าวิ่า “เม่�อควิามเป็นอย่างนั้นมีอย่่, ท่านใช้คนให่้ครื่่านางวิิสาขา
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นั้นผ่้ไม่มีโทษออกจฺากเรื่่อน เพรื่าะเห่ตฺุอันไม่สมควิรื่ เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อถุ วิิเสสนะ

ของ ภิาเวิๆ ล่ักขณฺะใน สนฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  ตฺฺวิํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นิกฺกฑฺฒาเปสิๆ 

อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน นิกฺกฑฺฒาเปสิ  นํ ก็ดี  นิทฺโทสํ ก็ดี วิิเสสนะ

ของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิกฺกฑฺฒาเปสิ  อการื่เณฺน เห่ตฺุใน นิกฺกฑฺฒาเปสิ  เคห่า  

อปาทานใน นิกฺกฑฺฒาเปสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๓. เอวิํ  วิุตฺฺเตฺ,  วิิสาขา  อาห่  “ตฺาตฺา  กิ�ฺฺจฺาปิ  มยฺห่ํ  สสุรื่สฺส  วิจฺเนน  ปฅมเมวิ  คมนํ   

น  ยุตฺฺตฺํ,  ปิตฺา  ปน  เม  อาคมนกาเล่  มม  โทสโสธนตฺฺถุาย  มํ  ตฺุมฺห่ากํ  ห่ตฺฺเถุ   

ฅเปสิ,  ตฺุมฺเห่ห่ิ  จฺ  เม  นิทฺโทสภิาโวิ  �ฺาโตฺ,  อิทานิ  มยฺห่ํ  คนฺตฺํุ  ยุตฺฺตฺนฺตฺิ  ทาสีทาเส

 “ยานาทีนิ  สชฺชาเปถุาตฺิ  อาณฺาเปสิ ฯ

 เอวิํ  (วิจฺเน  เตฺห่ิ  กุฏฺุมฺพิเกห่ิ)  วิุตฺฺเตฺ,  วิิสาขา  อาห่  “ตฺาตฺา  กิ�ฺฺจฺาปิ  มยฺห่ํ  สสุรื่สฺส  วิจฺเนน  ปฅมํ  

เอวิ  คมนํ  น  ยุตฺฺตฺํ,  ปิตฺา  ปน  เม  อาคมนกาเล่  มม  โทสโสธนตฺฺถุาย  มํ  ตฺุมฺห่ากํ  ห่ตฺฺเถุ   

ฅเปสิ,  ตฺุมฺเห่ห่ิ  จฺ  เม  นิทฺโทสภิาโวิ  �ฺาโตฺ,  อิทานิ  มยฺห่ํ  คนฺตฺํุ  ยุตฺฺตฺนฺตฺิ  ทาสีทาเส  “(ตฺุมฺเห่  

อ�ฺฺฃม�ฺฺฃํ)  ยานาทีนิ  (วิาห่นานิ)  สชฺชาเปถุาตฺิ  อาณฺาเปสิ ฯ

 เอุวิํ  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคําอย่างนี้  (เตฺหิ  กํุฏุมฺพฺิเกํหิ) อันกุฎุมพี ท. เห่ล่่านั้น  วิุตฺฺเตฺ 

กล่่าวิแล่้วิ,  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺา ข้าแตฺ่พ่อ ท.  คมนิํ 

อ.การื่ไป  ปิฅมํ  เอุวิ ก่อนนั�นเทียวิ  วิจฺเนินิ ตฺามคํา  สสุรสฺส ของพ่อสามี  มยฺหํ ของ

ดิฉัน  นิ  ยุตฺฺตฺํ ไม่สมควิรื่แล่้วิ  กํิญฺจฺาปิิ แม้ก็จฺรื่ิง,  ปินิ ถุึงอย่างนั้น  ปิิตฺา อ.บิดา  เม 

ของดิฉัน  ฅเปิสิ วิางไวิ้แล่้วิ  มํ ซึ่ึ�งดิฉัน  หตฺฺเถุ ในม่อ  ตฺุมฺหากํํ ของท่าน ท.  มม   

โทสโสธนิตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ยังโทษ ของดิฉัน ให่้ห่มดจฺด  อุาคมนิกําเล  

ในกาล่เป็นที�มา,  จฺ ก็  เม  นิิทฺโทสภาโวิ อ.ควิามที�- แห่่งดิฉัน -เป็นผ่้มีโทษออกแล่้วิ   

ตฺุมฺเหหิ อันท่าน ท.  ฃาโตฺ รื่่้แล่้วิ,  อุิทานิิ ในกาล่นี้  มยฺหํ  คนิฺตฺุํ อ.อัน- อันดิฉัน -ไป  

ยุตฺฺตฺํ ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาณาเปิสิ สั�งบังคับแล่้วิ  ทาสีทาเส ซึ่ึ�งนางทาสีแล่ะทาส ท.  

อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  (อุญฺฃมญฺฃํ) ยังกันแล่ะกัน  สชฺชาเปิถุ จฺงให่้ตฺรื่ะเตฺรื่ียม  

(วิาหนิานิิ) ซึ่ึ�งพาห่นะ ท.  ยานิาทีนิิ มียานเป็นตฺ้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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    เม่�อพวิกกุฎุมพีเห่ล่่านั้น กล่่าวิคําอย่างนี้แล่้วิ, นางวิิสาขา ก็กล่่าวิวิ่า “พ่อทั้งห่ล่าย การื่

ไปก่อนนั�นเทียวิ ตฺามคําของพ่อสามีของดิฉัน ไม่ควิรื่แล่้วิ แม้ก็จฺรื่ิง, ถุึงอย่างนั้น บิดา

ของดิฉัน วิางดิฉันไวิ้ในม่อของพวิกท่าน เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ชํารื่ะโทษของดิฉัน ใน

กาล่เป็นที�มา, ก็ ควิามที�ดิฉันเป็นผ่้ไม่มีโทษ พวิกท่านทรื่าบแล่้วิ, บัดนี้ การื่ที�ดิฉันไป 

ควิรื่แล่้วิ” ดังนี้ จฺึงสั�งพวิกทาสแล่ะนางทาสีวิ่า “พวิกท่าน จฺงช่วิยกันตฺรื่ะเตฺรื่ียมพาห่นะ

ทั้งห่ล่ายมียานเป็นตฺ้น”

 เอวิํ วิิเสสนะของ วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ  

กุฏฺุมฺพิเกห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ แล่ะ อาณฺาเปสิ  อาห่ 

ก็ดี  อาณฺาเปสิ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺา อาล่ปนะ  คมนํ สุทธกัตฺตฺาใน ยุตฺฺตฺํๆ 

กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กิ�ฺฺจฺาปิ อนุคคห่ัตฺถุะ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สสุรื่สฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน วิจฺเนนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ยุตฺฺตฺํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ปฅมํๆ กิรื่ิยา-

วิิเสสนะใน ยุตฺฺตฺํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ยุตฺฺตฺํ,  ปนศัพท์ อรืุ่จฺิส่จฺนัตฺถุะ  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน 

ฅเปสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน อาคมนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ฅเปสิ  

มม สามีสัมพันธะใน โทสโสธนตฺฺถุายๆ สัมปทานใน ฅเปสิ  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปสิ   

ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน ห่ตฺฺเถุๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅเปสิ,  จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ   

นิทฺโทสภิาโวิ วิุตฺตฺกัมมะใน ฃาโตฺๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฃาโตฺ  

เม ภิาวิาทิสัมพันธะใน นิทฺโทสภิาโวิ,  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมี  คนฺตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน ยุตฺฺตฺํๆ 

กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ ฉัฏฺฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน คนฺตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่   

ทาสีทาเส อวิุตฺตฺกัมมะใน อาณฺาเปสิ  “ตฺุมฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน สชฺชาเปถุๆ อาขยาตฺบท-

เห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  อ�ฺฺฃม�ฺฺฃํ การื่ิตฺกัมมะใน สชฺชาเปถุ  ยานาทีนิ วิิเสสนะของ  

วิาห่นานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สชฺชาเปถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาณฺาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๔. อถุ  นํ  เสฏฺฺฅี  เตฺ  กุฏฺุมฺพิเก  คเห่ตฺฺวิา  “อมฺม  มยา  อชานิตฺฺวิา  กถุิตฺํ,  ขมาห่ิ  เมตฺิ  

อาห่ ฯ

 อถุ  นํ  (วิิสาขํ)  เสฏฺฺฅี  เตฺ  กุฏฺุมฺพิเก  คเห่ตฺฺวิา  “อมฺม  (วิจฺนํ)  มยา  อชานิตฺฺวิา  กถุิตฺํ,  (ตฺฺวิํ)   

ขมาห่ิ  เมตฺิ  อาห่ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  คเหตฺฺวิา พาเอาแล่้วิ  เตฺ  กํุฏุมฺพฺิเกํ ซึ่ึ�งกุฎุมพี ท. เห่ล่่า
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นั้น  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  นิํ  (วิิสาขํ) กะนางวิิสาขานั้น  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  (วิจฺนิํ) 

อ.คํา  มยา อันเรื่า  อุชานิิตฺฺวิา ไม่รื่่้แล่้วิ  กํถุิตฺํ กล่่าวิแล่้วิ,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  ขมาหิ จฺงอด

โทษ  เม แก่เรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เศรื่ษฐี พาเอากุฎุมพีเห่ล่่านั้น กล่่าวิกะนางวิิสาขานั้นวิ่า “แม่ คํา อันเรื่าไม่รื่่้แล่้วิ 

กล่่าวิแล่้วิ, ขอเธอจฺงอดโทษแก่เรื่าเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะของ  

วิิสาขํๆ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  เตฺ วิิเสสนะของ กุฏฺุมฺพิเกๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “อมฺม อาล่ปนะ  วิจฺนํ วิุตฺตฺกัมมะใน กถุิตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  

มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กถุิตฺํ  อชานิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กถุิตฺํ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ขมาห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สัมปทานใน ขมาห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๕. “ตฺาตฺ  ตฺุมฺห่ากํ  ขมิตฺพฺพํ  ตฺาวิ  ขมามิ,  อห่ํ  ปน  พุทฺธสาสเน  อเวิจฺฺจฺปฺปสนฺนสฺส   

กุล่สฺส  ธีตฺา,  น  มยํ  วิินา  ภิิกฺขุสงฺเฆน  วิตฺฺตฺาม,  สเจฺ  มม  รืุ่จฺิยา  ภิิกฺขุสงฺฆํ   

ปฏฺิชคฺคิตฺุํ  ล่ภิามิ,  วิสิสฺสามีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “ตฺาตฺ  (อห่ํ  มยา)  ตฺุมฺห่ากํ  ขมิตฺพฺพํ (โทสํ) ตฺาวิ  ขมามิ,  อห่ํ  ปน  พุทฺธสาสเน   

อเวิจฺฺจฺปฺปสนฺนสฺส  กุล่สฺส  ธีตฺา  (อมฺห่ิ),  น  มยํ  วิินา  ภิิกฺขุสงฺเฆน  วิตฺฺตฺาม,  สเจฺ  (อห่ํ)  มม   

รืุ่จฺิยา  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปฏฺิชคฺคิตฺุํ  ล่ภิามิ,  (อห่ํ)  วิสิสฺสามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺาตฺ ข้าแตฺ่พ่อ  (อุหํ) อ.ดิฉัน   

ขมามิ ย่อมอดโทษ  (โทสํ) ซึ่ึ�งโทษ  (มยา)  ขมิตฺพฺฺพฺํ อัน- อันดิฉัน -พึงอดโทษ   

ตฺุมฺหากํํ แก่ท่าน  ตฺาวิ ก่อน,  ปินิ แตฺ่วิ่า  อุหํ อ.ดิฉัน  ธีตฺา เป็นธิดา  กํุลสฺส ของ

ตฺรื่ะก่ล่  อุเวิจฺฺจฺปิฺปิสนิฺนิสฺส ผ่้เล่่�อมใสอันไม่ห่วิั�นไห่วิแล่้วิ  พฺุทฺธสาสเนิ ในพรื่ะพุทธ

ศาสนา  (อุมฺหิ) ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.ดิฉัน ท.  นิ  วิตฺฺตฺาม ย่อมไม่เป็นไป  วิินิา เวิ้น  

ภิกํฺขุสงฺเฆนิ จฺากห่ม่่แห่่งภิิกษุ,  สเจฺ ถุ้าวิ่า  (อุหํ) อ.ดิฉัน  ลภามิ จฺะได้  ปิฏิชคฺคิตฺุํ 

เพ่�ออันเล่ี้ยงด่  ภิกํฺขุสงฺฆํ ซึ่ึ�งห่ม่่แห่่งภิิกษุ  รุจฺิยา ตฺามควิามชอบใจฺ  มม ของดิฉันไซึ่รื่้,  

(อุหํ) อ.ดิฉัน  วิสิสฺสามิ จฺักอย่่”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

  นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “พ่อ ดิฉันย่อมอดซึ่ึ�งโทษที�ดิฉันควิรื่อดแก่ท่าน, แตฺ่ดิฉัน เป็นธิดา
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ของตฺรื่ะก่ล่ผ่้เล่่�อมใสไม่ห่วิั�นไห่วิในพรื่ะพุทธศาสนา, พวิกดิฉัน ย่อมไม่เป็นไป เวิ้นจฺาก

ภิิกษุสงฆ์, ถุ้าดิฉัน ย่อมได้เพ่�อจฺะปฏฺิบัตฺิภิิกษุสงฆ์ตฺามควิามชอบใจฺไซึ่รื่้, ดิฉัน จฺักอย่่”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺาตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

ขมามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ขมิตฺพฺพํ  ตฺุมฺห่ากํ สัมปทานใน 

ขมิตฺพฺพํๆ วิิเสสนะของ โทสํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ขมามิ  ตฺาวิ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ขมามิ,   

ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พุทฺธสาสเน 

วิิสยาธารื่ะใน อเวิจฺฺจฺปฺปสนฺนสฺสๆ วิิเสสนะของ กุล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ วิิกตฺิ-

กัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน วิตฺฺตฺามๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

วิตฺฺตฺาม  วิินา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิตฺฺตฺาม  ภิิกฺขุสงฺเฆน ตฺตฺิยาอปาทานใน วิินา,  สเจฺศัพท์ 

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สามีสัมพันธะใน  

รืุ่จฺิยาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ล่ภิามิ  ภิิกฺขุสงฺฆํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทาน

ใน ล่ภิามิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน วิสิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๑๖. “อมฺม  ตฺฺวิํ  ยถุารืุ่จฺิยา  ตฺวิ  สมเณฺ  ปฏฺิชคฺคาห่ีตฺิ  อาห่ ฯ

 (เสฏฺฺฅี)  “อมฺม  ตฺฺวิํ  ยถุารืุ่จฺิยา  ตฺวิ  สมเณฺ  ปฏฺิชคฺคาห่ีตฺิ  อาห่ ฯ

 (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐี  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  ตฺฺวิํ อ.เธอ  ปิฏิชคฺคาหิ 

จฺงเล่ี้ยงด่  สมเณ ซึ่ึ�งสมณฺะ ท.  ตฺวิ ของเธอ  ยถุารุจฺิยา ตฺามควิามชอบใจฺเถุิด”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 เศรื่ษฐี กล่่าวิวิ่า “แม่ เธอจฺงเล่ี้ยงด่สมณฺะทั้งห่ล่ายของเธอ ตฺามควิามชอบใจฺเถุิด”

 เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก    “อมฺม อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปฏฺิชคฺคาห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุารืุ่จฺิยา ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปฏฺิชคฺคาห่ิ  ตฺวิ สามี-

สัมพันธะใน สมเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคาห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๗. วิิสาขา  ทสพล่ํ  นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  ปุนทิวิเส  นิเวิสนํ  ปเวิเสสิ ฯ
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 วิิสาขา  (ปุคฺคล่ํ)  ทสพล่ํ  นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  (ทสพล่ํ)  ปุนทิวิเส  นิเวิสนํ  ปเวิเสสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  นิิมนิฺตฺาเปิตฺฺวิา ให่้นิมนตฺ์แล่้วิ  ทสพฺลํ ซึ่ึ�ง

พรื่ะทศพล่  (ทสพฺลํ) ท่ล่ยังพรื่ะทศพล่  ปิเวิเสเสิ ให่้เสด็จฺเข้าไปแล่้วิ  นิิเวิสนิํ ส่่ที�เป็น

ที�อย่่  ปิุนิทิวิเส ในวิันรืุ่่งขึ้น ฯ

 นางวิิสาขา ใช้คนให่้ไปนิมนตฺ์พรื่ะทศพล่ ในวิันรืุ่่งขึ้น ให่้เสด็จฺเข้าไปส่่นิเวิศน์

 วิิสาขา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปเวิเสสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน  

นิมนฺตฺาเปตฺฺวิา  ทสพล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิมนฺตฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปเวิเสสิ   

ทสพล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน ปเวิเสสิ  ปุนทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน ปเวิเสสิ  นิเวิสนํ สัมปาปุณฺีย- 

กัมมะใน ปเวิเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๘. นคฺคสมณฺาปิ  สตฺฺถุุ  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน  เคห่คมนภิาวิํ  สุตฺฺวิา  คนฺตฺฺวิา  เคห่ํ  ปรื่ิวิาเรื่ตฺฺวิา  

นิสีทึสุ ฯ

 นิคฺคสมณาปิิ แม้ อ.สมณฺะเปล่่อย ท.  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  เคหคมนิภาวิํ ซึ่ึ�งควิามเป็นค่อ

อันไปส่่เรื่่อน  มิคารเสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ  สตฺฺถุุ แห่่งพรื่ะศาสดา  คนิฺตฺฺวิา 

ไปแล่้วิ  ปิริวิาเรตฺฺวิา ล่้อมแล่้วิ  เคหํ ซึ่ึ�งเรื่่อน  นิิสีทึสุ นั�งแล่้วิ ฯ

 แม้พวิกสมณฺะเปล่่อย ฟังควิามเป็นค่อการื่มาส่่เรื่่อนของมิคารื่เศรื่ษฐี แห่่งพรื่ะศาสดา 

ไปแล่้วิ ล่้อมเรื่่อนนั�งแล่้วิ

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ นคฺคสมณฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน คมน-  มิคารื่เสฏฺฺฅิโน สามีสัมพันธะใน เคห่-  เคห่คมนภิาวิํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกากิรื่ิยาใน ปรื่ิวิาเรื่ตฺฺวิา  เคห่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิวิาเรื่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๑๙. วิิสาขา  ทกฺขิโณฺทกํ  ทตฺฺวิา  “สพฺโพ  สกฺกาโรื่  ปฏฺิยาทิโตฺ,  สสุโรื่  เม  อาคนฺตฺฺวิา   

ทสพล่ํ  ปรื่ิวิิสตฺ่ตฺิ  สาสนํ  เปเสสิ ฯ

 วิิสาขา  ทกฺขิโณฺทกํ  ทตฺฺวิา  “สพฺโพ  สกฺกาโรื่  (มยา)  ปฏฺิยาทิโตฺ,  สสุโรื่  เม  อาคนฺตฺฺวิา  ทสพล่ํ  
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ปรื่ิวิิสตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ)  สาสนํ  เปเสสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  ทกํฺขิโณทกํํ ซึ่ึ�งนํ้าเพ่�อทักษิณฺา  เปิเสสิ ส่ง

ไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “สกํฺกําโร อ.สักการื่ะ  

สพฺฺโพฺ ทั้งปวิง  (มยา) อันดิฉัน  ปิฏิยาทิโตฺ จฺัดแจฺงแล่้วิ,  สสุโร อ.พ่อสามี  เม ของ

ดิฉัน  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  ปิริวิิสตฺุ จฺงอังคาส  ทสพฺลํ ซึ่ึ�งพรื่ะทศพล่”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็น

เห่ตฺุ ฯ

 นางวิิสาขา ถุวิายนํ้าทักษิโณฺทก แล่้วิส่งข่าวิสารื่ไปมีอันให่้รื่่้วิ่า “สักการื่ะทุกอย่าง ดิฉัน 

ตฺรื่ะเตฺรื่ียมแล่้วิ, ขอพ่อสามีของดิฉัน มาแล่้วิ จฺงอังคาสพรื่ะทศพล่เถุิด” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ 

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทกฺขิโณฺทกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ  “สพฺโพ วิิเสสนะของ สกฺกาโรื่ๆ วิุตฺตฺกัมมะใน  

ปฏฺิยาทิโตฺๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิยาทิโตฺ,  สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปรื่ิวิิสตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน ปรื่ิวิิสตฺุ  ทสพล่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิวิิสตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน เปเสสิ  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๐. อถุ  นํ  อาคนฺตฺุกามํ  อาชีวิกา  “มา  โข  ตฺฺวิํ  คห่ปตฺิ  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  สนฺตฺิกํ   

คจฺฺฉาตฺิ  นิวิาเรื่สุํ ฯ

 อถุ  นํ  (เสฏฺฺฅึ)  อาคนฺตฺุกามํ  อาชีวิกา  “มา  โข  ตฺฺวิํ  คห่ปตฺิ  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  สนฺตฺิกํ  คจฺฺฉาตฺิ  

นิวิาเรื่สุํ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  อุาชีวิกํา อ.อาชีวิก ท.  นิิวิาเรสุํ ห่้ามแล่้วิ  นิํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่ึ�งเศรื่ษฐีนั้น   

อุาคนิฺตฺุกํามํ ผ่้ใครื่่เพ่�ออันมา  อุิตฺิ วิ่า  “คหปิตฺิ ด่ก่อนคฤห่บดี  ตฺฺวิํ อ.ท่าน  มา  โข  

คจฺฺฉ จฺงอย่าไปแล่  สนิฺตฺิกํํ ส่่สํานัก  สมณสฺส ของพรื่ะสมณฺะ  โคตฺมสฺส ผ่้โคดม”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวิกอาชีวิก จฺึงห่้ามเศรื่ษฐีนั้น ผ่้ปรื่ะสงค์จฺะมาวิ่า “ด่ก่อนคฤห่บดี ขอท่าน จฺงอย่า

ไปแล่ส่่สํานักของพรื่ะสมณฺะโคดมเล่ย”
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 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  อาชีวิกา สุทธกัตฺตฺาใน นิวิาเรื่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะ

ของ เสฏฺฺฅึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิวิาเรื่สุํ  อาคนฺตฺุกามํ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅึ  “คห่ปตฺิ อาล่ปนะ  

ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน คจฺฺฉ  โขศัพท์  

วิจฺนาล่ังการื่ะ  สมณฺสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกํ  โคตฺมสฺส วิิเสสนะของ สมณฺสฺส  สนฺตฺิกํ 

สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน นิวิาเรื่สุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๑. โส  “สุณฺิสา  เม  สยเมวิ  ปรื่ิวิิสตฺ่ตฺิ  ปห่ิณฺิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  “สุณฺิสา  เม  สยํ  เอวิ  ปรื่ิวิิสตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ  สาสนํ)  ปห่ิณฺิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  ปิหิณิ ส่งไปแล่้วิ  (สาสนิํ) ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอัน

ให่้รื่่้-  อุิตฺิ วิ่า  “สุณิสา อ.ล่่กสะใภิ้  เม ของเรื่า  ปิริิวิิสตฺุ จฺงอังคาส  สยํ  เอุวิ ด้วิยตฺนเอง

นั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 เศรื่ษฐีนั้น ส่งข่าวิสารื่ไปมีอันให่้รื่่้วิ่า “ล่่กสะใภิ้ของเรื่า จฺงอังคาสด้วิยตฺนเองนั�นแห่ล่ะ” 

ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สุณฺิสา สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ปรื่ิวิิสตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน สุณฺิสา  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สยํๆ กรื่ณฺะใน ปรื่ิวิิสตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน  สาสนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปห่ิณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๒. สา  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา,  นิฏฺฺฅิเตฺ  ภิตฺฺตฺกิจฺฺเจฺ,  ปุน  สาสนํ  เปเสสิ   

“สสุโรื่  เม  อาคนฺตฺฺวิา  ธมฺมกถุํ  สุณฺาตฺ่ตฺิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปรื่ิวิิสิตฺฺวิา,  นิฏฺฺฅิเตฺ  ภิตฺฺตฺกิจฺฺเจฺ,  ปุน  สาสนํ  เปเสสิ   

“สสุโรื่  เม  อาคนฺตฺฺวิา  ธมฺมกถุํ  สุณฺาตฺ่ตฺิ  (ฃาปนเห่ตฺุกํ) ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ปิริวิิสิตฺฺวิา อังคาสแล่้วิ  ภิกํฺขุสงฺฆํ ซึ่ึ�งห่ม่่แห่่งภิิกษุ  

พฺุทฺธปิฺปิมุขํ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข,  ภตฺฺตฺกํิจฺฺเจฺ ครื่ั้นเม่�อกิจฺด้วิยภิัตฺรื่  นิิฏฺฅิเตฺ 

เสรื่็จฺแล่้วิ,  เปิเสสิ ส่งไปแล่้วิ  สาสนิํ ซึ่ึ�งข่าวิสารื่  ปิุนิ อีก  (ฃาปินิเหตฺุกํํ) มีอันให่้รื่่้-  

อุิตฺิ วิ่า  “สสุโร อ.พ่อสามี  เม ของดิฉัน  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  สุณาตฺุ จฺงฟัง  ธมฺมกํถุํ 



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 699

ซึ่ึ�งวิาจฺาเป็นเครื่่�องกล่่าวิซึ่ึ�งธรื่รื่ม”  อุิตฺิ ดังนี้ -เป็นเห่ตฺุ ฯ

 นางวิิสาขานั้น อังคาสภิิกษุสงฆ์ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข, เม่�อเสรื่็จฺภิัตฺรื่กิจฺแล่้วิ, ส่ง

ข่าวิสารื่ไปอีก มีอันให่้รื่่้วิ่า “พ่อสามีของดิฉัน จฺงมาฟังธรื่รื่มกถุาเถุิด” ดังนี้เป็นเห่ตฺุ

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน เปเสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พุทฺธปฺปมุขํ  

วิิเสสนะของ ภิิกฺขุสงฺฆํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิวิิสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เปเสสิ,   

ภิตฺฺตฺกิจฺฺเจฺ ล่ักขณฺะใน นิฏฺฺฅิเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  ปุน กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ  สาสนํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน เปเสสิ  “สสุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน สุณฺาตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม  

สามีสัมพันธะใน สสุโรื่  อาคนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุณฺาตฺุ  ธมฺมกถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

สุณฺาตฺุ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ฃาปนเห่ตฺุกํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เปเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๓. อถุ  นํ  “อิทานิ  อคมนํ  นาม  อตฺิวิิย  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  ธมฺมํ  โสตฺุกามตฺาย  คจฺฺฉนฺตฺํ  ปุน   

เตฺ  อาห่ํสุ  “เตฺนห่ิ  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  ธมฺมํ  สุณฺนฺโตฺ  พห่ิสาณฺิยํ  นิสีทิตฺฺวิา  สุณฺาห่ีตฺิ   

ปุเรื่ตฺรื่เมวิสฺส  คนฺตฺฺวิา  สาณฺึ  ปรื่ิกฺขิปึสุ ฯ

 อถุ  นํ  (เสฏฺฺฅึ)  “อิทานิ  อคมนํ  นาม  อตฺิวิิย  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน)  ธมฺมํ  โสตฺุกามตฺาย  

คจฺฺฉนฺตฺํ  ปุน  เตฺ  (อเจฺล่กา)  อาห่ํสุ  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  สมณฺสฺส  โคตฺมสฺส  ธมฺมํ  สุณฺนฺโตฺ  พห่ิสาณฺิยํ  

นิสีทิตฺฺวิา  สุณฺาห่ีตฺิ  ปุเรื่ตฺรื่ํ  เอวิ  อสฺส  (เสฏฺฺฅิสฺส)  คนฺตฺฺวิา  สาณฺึ  ปรื่ิกฺขิปึสุ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เตฺ  (อุเจฺลกํา) อ.อเจฺล่ก ท. เห่ล่่านั้น  อุาหํสุ กล่่าวิแล่้วิ  นิํ  (เสฏฺฅึ) กะ

เศรื่ษฐีนั้น  “อุิทานิิ  อุคมนิํ  นิาม  อุตฺิวิิย  อุยุตฺฺตฺนิฺตฺิ  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา  อุตฺฺตฺโนิ)  ธมฺมํ  

โสตฺุกํามตฺาย  คจฺฺฉนิฺตฺํ ผ่้คิดแล่้วิ วิ่า “ในกาล่นี้ ช่�อ อ.การื่ไม่ไป ไม่ควิรื่แล่้วิ อย่างยิ�ง” 

ดังนี้ ไปอย่่ เพรื่าะควิามที�- แห่่งตฺน -เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันฟัง ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  ปิุนิ อีก  อุิตฺิ วิ่า   

“เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  สุณนิฺโตฺ ฟังอย่่  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  สมณสฺส ของพรื่ะ

สมณฺะ  โคตฺมสฺส ผ่้โคดม  นิิสีทิตฺฺวิา  สุณาหิ จฺงนั�งฟังแล่้วิ  พฺหิสาณิยํ ในภิายนอก

แห่่งม่าน”  อุิตฺิ ดังนี้  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ปิุเรตฺรํ  เอุวิ ก่อนกวิ่านั�นเทียวิ  อุสฺส  (เสฏฺฅิสฺส) 

กวิ่าเศรื่ษฐีนั้น  ปิริกํฺขิปิึสุ ล่้อมแล่้วิ  สาณึ ซึ่ึ�งผ้าม่าน ฯ

   ครื่ั้งนั้น พวิกอเจฺล่กเห่ล่่านั้น กล่่าวิกะท่านเศรื่ษฐีนั้น ผ่้คิดวิ่า “บัดนี้ การื่ไม่ไป ไม่ควิรื่

อย่างยิ�ง” ดังนี้ แล่้วิกําล่ังไป เพรื่าะวิ่าตฺนปรื่ะสงค์จฺะฟังธรื่รื่มอีกวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น ขณฺะ
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ท่าน ฟังธรื่รื่มของพรื่ะสมณฺะโคดมอย่่ จฺงนั�งฟังในภิายนอกม่านเถุิด” ดังนี้แล่้วิ ไปก่อน

กวิ่าเศรื่ษฐีนั้นทีเดียวิ แล่้วิจฺึงล่้อมผ้าม่าน

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เตฺ วิิเสสนะของ อเจฺล่กาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ํสุ แล่ะ ปรื่ิกฺขิปึสุ  อาห่ํสุ 

ก็ดี  ปรื่ิกฺขิปึสุ ก็ดี  อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅึๆ อกถุิตฺกัมมะใน  

อาห่ํสุ  “อิทานิ กาล่สัตฺตฺมี  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อคมนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

อยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺิวิิย กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อยุตฺฺตฺํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉนฺตฺํ  อตฺฺตฺโน ภิาวิาทิสัมพันธะใน โสตฺุกามตฺาย  ธมฺมํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน โสตฺุ-  โสตฺุกามตฺาย เห่ตฺุใน คจฺฺฉนฺตฺํๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅึ  ปุนศัพท์ 

กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาห่ํสุ  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน สุณฺาห่ิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  สมณฺสฺส สามีสัมพันธะใน ธมฺมํ  โคตฺมสฺส วิิเสสนะของ สมณฺสฺส  ธมฺมํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุณฺนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ตฺฺวิํ  พห่ิสาณฺิยํ วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุณฺาห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ํสุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ  

ปุเรื่ตฺรื่ํๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺฺวิา  อสฺส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิสฺสๆ ฉัฏฺฐีอปาทานใน  

ปุเรื่ตฺรื่ํ  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปรื่ิกฺขิปึสุ  สาณฺึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิกฺขิปึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๔. โส  คนฺตฺฺวิา  พห่ิสาณฺิยํ  นิสีทิ ฯ

 โส  (เสฏฺฺฅี)  คนฺตฺฺวิา  พห่ิสาณฺิยํ  นิสีทิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรื่ษฐีนั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  นิิสีทิ นั�งแล่้วิ  พฺหิสาณิยํ ในภิายนอกแห่่ง

ม่าน ฯ

 เศรื่ษฐีนั้น ไปนั�งที�ภิายนอกม่าน

 โส วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน นิสีทิ  พห่ิสาณฺิยํ วิิสยาธารื่ะใน นิสีทิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๕. สตฺฺถุา  “ตฺฺวิํ  พห่ิสาณฺิยํ  วิา  นิสีท  ปรื่กุฑฺเฑ  วิา  ปรื่เสเล่  วิา  ปรื่จฺกฺกวิาเฬ  วิา  ปน  

นิสีท,  อห่ํ  พุทฺโธ  นาม  สกฺโกมิ  ตฺํ  มม  สทฺทํ  สาเวิตฺุนฺตฺิ  มห่าชมฺพุกฺขนฺเธ  คเห่ตฺฺวิา  

จฺาเล่นฺโตฺ  วิิย  อมตฺวิสฺสํ  วิสฺสนฺโตฺ  วิิย  จฺ  ธมฺมํ  เทเสตฺํุ  อนุปุพฺพีกถุํ  อารื่ภิิ ฯ
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 สตฺฺถุา  “ตฺฺวิํ  พห่ิสาณฺิยํ  วิา  นิสีท  ปรื่กุฑฺเฑ  วิา  ปรื่เสเล่  วิา  ปรื่จฺกฺกวิาเฬ  วิา  ปน  นิสีท,  อห่ํ  

พุทฺโธ  นาม  (หุ่ตฺฺวิา)  สกฺโกมิ  ตฺํ  มม  สทฺทํ  สาเวิตฺุนฺตฺิ  (วิตฺฺวิา)  มห่าชมฺพุกฺขนฺเธ  คเห่ตฺฺวิา   

จฺาเล่นฺโตฺ  วิิย  อมตฺวิสฺสํ  วิสฺสนฺโตฺ  วิิย  จฺ  ธมฺมํ  เทเสตฺํุ  อนุปุพฺพีกถุํ  อารื่ภิิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺฺวิํ อ.ท่าน  นิิสีท จฺงนั�ง  พฺหิสาณิยํ 

ในภิายนอกแห่่งม่าน  วิา ห่รื่่อ  วิา ห่รื่่อวิ่า  ปิรกํุฑฺเฑ ที�ฝาแห่่งเรื่่อนของบุคคล่อ่�น   

(นิิสีท) จฺงนั�ง  ปิรเสเล ที�ภิ่เขาห่ินอ่�น  วิา ห่รื่่อ  วิา  ปินิ ก็ห่รื่่อวิ่า  นิิสีท จฺงนั�ง   

ปิรจฺกํฺกํวิาเฬ ที�จฺักรื่วิาฬอ่�น,  อุหํ อ.เรื่า  พฺุทฺโธ  นิาม ช่�อวิ่าเป็นพรื่ะพุทธเจฺ้า  (หุตฺฺวิา) 

เป็น  สกํฺโกํมิ ย่อมอาจฺ  ตฺํ  สาเวิตฺุํ เพ่�ออัน ยังท่าน ให่้ได้ยิน  สทฺทํ ซึ่ึ�งเสียง  มม ของ

เรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  มหาชมฺพฺุกํฺขนิฺเธ  คเหตฺฺวิา  จฺาเลนิฺโตฺ  วิิย  (จฺ) รื่าวิกะวิ่าทรื่งจฺับแล่้วิ 

ซึ่ึ�งล่ําตฺ้นของตฺ้นห่วิ้าให่ญ่ ท.ให่้ห่วิั�นไห่วิอย่่ด้วิย  อุมตฺวิสฺสํ   วิสฺสนิฺโตฺ  วิิย  จฺ รื่าวิกะ

วิ่าทรื่ง ยังฝนอันเป็นอมตฺะ ให่้ตฺกอย่่ด้วิย  อุารภิ ทรื่งเรื่ิ�มแล่้วิ  อุนิุปิุพฺฺพฺีกํถุํ ซึ่ึ�งวิาจฺา

เป็นเครื่่�องกล่่าวิโดยล่ําดับ  เทเสตฺุํ เพ่�ออันทรื่งแสดง  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ท่าน จฺงนั�งนอกม่าน ที�ฝาเรื่่อนของบุคคล่อ่�น ที�ภิ่เขาห่ินอ่�น ก็ห่รื่่อ

วิ่าจฺงนั�งที�จฺักรื่วิาฬอ่�นก็ตฺาม, เรื่า ช่�อวิ่าเป็นพรื่ะพุทธเจฺ้า ย่อมอาจฺเพ่�อที�จฺะให่้ท่านได้ยิน

เสียงของเรื่า” ดังนี้ ดุจฺทรื่งจฺับตฺ้นห่วิ้าให่ญ่ทั้งห่ล่าย แล่้วิให่้ไห่วิอย่่ แล่ะดุจฺทําฝนอมตฺะ

ให่้ตฺกอย่่ ทรื่งเรื่ิ�มอนุปุพพีกถุา เพ่�อจฺะแสดงธรื่รื่ม 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อารื่ภิิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทๆ สองบท 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พห่ิสาณฺิยํ ก็ดี  ปรื่กุฑฺเฑ ก็ดี  ปรื่เสเล่ ก็ดี  ปรื่จฺกฺกวิาเฬ ก็ดี 

วิิสยาธารื่ะใน นิสีท  วิา สี�ศัพท์ ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ พห่ิสาณฺิยํ  ปรื่กุฑฺเฑ  ปรื่เสเล่ แล่ะ 

ปรื่จฺกฺกวิาเฬ  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกมิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ พุทฺโธๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมาน-

กาล่กิรื่ิยาใน สกฺโกมิ  ตฺํ การื่ิตฺกัมมะใน สาเวิตฺุํ  มม สามีสัมพันธะใน สทฺทํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน สาเวิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺโกมิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  มห่าชมฺพุกฺขนฺเธ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

จฺาเล่นฺโตฺๆ อุปมาอัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สตฺฺถุา  อมตฺวิสฺสํ การื่ิตฺกัมมะใน วิสฺสนฺโตฺๆ  

อุปมาอัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สตฺฺถุา วิิย สองศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ มห่าชมฺพุกฺขนฺเธ   

คเห่ตฺฺวิา  จฺาเล่นฺโตฺ แล่ะ อมตฺวิสฺสํ  วิสฺสนฺโตฺ,  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ  
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มห่าชมฺพุกฺขนฺเธ  คเห่ตฺฺวิา  จฺาเล่นฺโตฺ  วิิย แล่ะ อมตฺวิสฺสํ  วิสฺสนฺโตฺ  วิิย,  ธมฺมํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน เทเสตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อารื่ภิิ  อนุปุพฺพีกถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อารื่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๖. สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปน  ธมฺมํ  เทเสนฺเตฺ,  ปุรื่โตฺ  ฅิตฺาปิ  ปจฺฺฉโตฺ  ฅิตฺาปิ  จฺกฺกวิาฬสตฺํ   

จฺกฺกวิาฬสห่สฺสํ  อตฺิกฺกมิตฺฺวิา  ฅิตฺาปิ  อกนิฏฺฺฅภิวิเน  ฅิตฺาปิ  “สตฺฺถุา  ม�ฺฺเ�ฺวิ   

โอโล่เกตฺิ,  มยฺห่เมวิ  ธมฺมํ  เทเสตฺีตฺิ  วิทนฺตฺิ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปน  ธมฺมํ  เทเสนฺเตฺ,  ปุรื่โตฺ  ฅิตฺาปิ  ปจฺฺฉโตฺ  ฅิตฺาปิ  จฺกฺกวิาฬสตฺํ   

จฺกฺกวิาฬสห่สฺสํ  อตฺิกฺกมิตฺฺวิา  ฅิตฺาปิ  อกนิฏฺฺฅภิวิเน  ฅิตฺาปิ  (ชนา)  “สตฺฺถุา  มํ  เอวิ  โอโล่เกตฺิ,   

(สตฺฺถุา)  มยฺห่ํ  เอวิ  ธมฺมํ  เทเสตฺีตฺิ  วิทนฺตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  สมฺมาสมฺพฺุทฺเธ ครื่ั้นเม่�อพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า  เทเสนิฺเตฺ ทรื่งแสดงอย่่  ธมฺมํ 

ซึ่ึ�งธรื่รื่ม,  (ชนิา) อ.ชน ท.  ฅิตฺาปิิ แม้ผ่้ดํารื่งอย่่แล่้วิ  ปิุรโตฺ ในที�ข้างห่น้า  ฅิตฺาปิิ  

แม้ผ่้ดํารื่งอย่่แล่้วิ  ปิจฺฺฉโตฺ ในที�ข้างห่ล่ัง  จฺกํฺกํวิาฬสตฺํ  จฺกํฺกํวิาฬสหสฺสํ  อุตฺิกํฺกํมิตฺฺวิา  

ฅิตฺาปิิ แม้ผ่้ ก้าวิล่่วิง ซึ่ึ�งรื่้อยแห่่งจฺักรื่วิาฬ ซึ่ึี�งพันแห่่งจฺักรื่วิาฬ ดํารื่งอย่่แล่้วิ  ฅิตฺาปิิ แม้

ผ่้ดํารื่งอย่่แล่้วิ  อุกํนิิฏฺฅภวิเนิ ในภิพช่�อวิ่าอกนิษฐ์  วิทนิฺตฺิ ย่อมกล่่าวิ  อุิตฺิ วิ่า  “สตฺฺถุา 

อ.พรื่ะศาสดา  โอุโลเกํตฺิ ย่อมทรื่งแล่ด่  มํ  เอุวิ ซึ่ึ�งเรื่านั�นเทียวิ,  (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  

เทเสตฺิ ย่อมทรื่งแสดง  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  มยฺหํ  เอุวิ แก่เรื่านั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ก็ เม่�อพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า ทรื่งแสดงธรื่รื่มอย่่, พวิกชน แม้ผ่้ดํารื่งอย่่ในที�ข้างห่น้า  

แม้ผ่้ดํารื่งอย่่ในที�ข้างห่ล่ัง แม้ผ่้ดํารื่งอย่่ก้าวิล่่วิง ๑๐๐ จฺักรื่วิาฬ ๑,๐๐๐ จฺักรื่วิาฬ แม้ผ่้

ดํารื่งอย่่ในอกนิษฐภิพ ย่อมกล่่าวิวิ่า “พรื่ะศาสดา ย่อมทรื่งแล่ด่เรื่าเท่านั้น, พรื่ะศาสดา 

ย่อมทรื่งแสดงธรื่รื่มแก่เรื่านั�นแห่ล่ะ”

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ ล่ักขณฺะใน เทเสนฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  ธมฺมํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน เทเสนฺเตฺ,  อปิ สี�ศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ฅิตฺาๆ สี�บท วิิเสสนะของ 

ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิทนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุรื่โตฺ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺา  ปจฺฺฉโตฺ 

วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺา  จฺกฺกวิาฬสตฺํ ก็ดี  จฺกฺกวิาฬสห่สฺสํ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน อตฺิกฺกมิตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺา  อกนิฏฺฺฅภิวิเน วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺา  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน  

โอโล่เกตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ มํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  
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โอโล่เกตฺิ,  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน เทเสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะ

เข้ากับ มยฺห่ํๆ สัมปทานใน เทเสตฺิ  ธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทเสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

วิทนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๗. สตฺฺถุา  ห่ิ  ตฺํ  ตฺํ  โอโล่เกนฺโตฺ  วิิย  เตฺน  เตฺน  สทฺธึ  สลฺ่ล่ปนฺโตฺ  วิิย  จฺ  โห่ตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  ห่ิ  ตฺํ  ตฺํ  (ชนํ)  โอโล่เกนฺโตฺ  วิิย  (จฺ)  เตฺน  เตฺน  (ชเนน) สทฺธึ  สลฺ่ล่ปนฺโตฺ  วิิย  จฺ  โห่ตฺิ ฯ

 หิ จฺรื่ิงอย่่  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  โอุโลเกํนิฺโตฺ  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่าทรื่งแล่ด่อย่่  ตฺํ  ตฺํ  

(ชนิํ) ซึ่ึ�งชนนั้นๆ  (จฺ) ด้วิย  สลฺลปินิฺโตฺ  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่าทรื่งสนทนาอย่่  สทฺธึ กับ  

เตฺนิ  เตฺนิ  (ชเนินิ) ด้วิยชนนั้นๆ  จฺ ด้วิย  โหตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 แท้จฺรื่ิง พรื่ะศาสดา เป็นดุจฺทรื่งแล่ด่ชนนั้นๆ อย่่ แล่ะเป็นดุจฺทรื่งสนทนากับด้วิยชน

นั้นๆ อย่่

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ  

สองบท วิิเสสนะของ ชนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกนฺโตฺๆ อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ   

วิิย สองศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ตฺํ  ตฺํ  ชนํ  โอโล่เกนฺโตฺ แล่ะ เตฺน  เตฺน  ชเนน  สทฺธึ  

สลฺ่ล่ปนฺโตฺ,  จฺศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ตฺํ  ตฺํ  ชนํ  โอโล่เกนฺโตฺ  วิิย แล่ะ เตฺน  เตฺน  

ชเนน  สทฺธึ  สลฺ่ล่ปนฺโตฺ วิิย,  เตฺน สองบท วิิเสสนะของ ชเนนๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน สลฺ่ล่ปนฺโตฺๆ อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๘. จฺนฺทุปมา  กิรื่  พุทฺธา,  ยถุา  จฺนฺโท  คคณฺมชฺเฌ  ฅิโตฺ  “มยฺห่ํ  อุปรื่ิ  จฺนฺโท,  มยฺห่ํ   

อุปรื่ิ  จฺนฺโทตฺิ  สพฺพสตฺฺตฺานํ  ขายตฺิ;  เอวิเมวิ  ยตฺฺถุ  กตฺฺถุจฺิ  ฅิตฺานํ  อภิิมุเข  ฅิตฺา   

วิิย  ขายนฺตฺิ ฯ

 จฺนฺทุปมา  กิรื่  พุทฺธา,  ยถุา  จฺนฺโท  คคณฺมชฺเฌ  ฅิโตฺ  “มยฺห่ํ  อุปรื่ิ  จฺนฺโท  (ฅิโตฺ),  มยฺห่ํ   

อุปรื่ิ  จฺนฺโท  (ฅิโตฺ)”  อิตฺิ  สพฺพสตฺฺตฺานํ  ขายตฺิ;  เอวิเมวิ  ยตฺฺถุ  กตฺฺถุจฺิ  (ฅาเน)  ฅิตฺานํ  (ชนานํ)   

อภิิมุเข  ฅิตฺา  วิิย  ขายนฺตฺิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  พฺุทฺธา อ.พรื่ะพุทธเจฺ้า ท.  จฺนิฺทุปิมา มีพรื่ะจฺันทรื่์เป็นเครื่่�องเปรื่ียบ  ฅิตฺา  

วิิย รื่าวิกะวิ่าดํารื่งอย่่แล่้วิ  อุภิมุเข ในที�เฉพาะห่น้า  (ชนิานิํ) ของชน ท.  ฅิตฺานิํ  
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ผ่้ดํารื่งอย่่แล่้วิ  ยตฺฺถุ  กํตฺฺถุจฺิ  (ฅาเนิ) ในที�แห่่งใดแห่่งห่นึ�ง  ขายนิฺตฺิ ย่อมปรื่ากฏฺ,   

จฺนิฺโท อ.พรื่ะจฺันทรื่์  ฅิโตฺ ดํารื่งอย่่  คคณมชฺเฌ ในท่ามกล่างแห่่งท้องฟ้า  ขายตฺิ ย่อม

ปรื่ากฏฺ  สพฺฺพฺสตฺฺตฺานิํ แก่สัตฺวิ์ทั้งปวิง ท.  อุิตฺิ วิ่า  “จฺนิฺโท อ.พรื่ะจฺันทรื่์  (ฅิโตฺ) ดํารื่ง

อย่่แล่้วิ  อุุปิริ ในเบ่้องบน  มยฺหํ ของเรื่า,  จฺนิฺโท อ.พรื่ะจฺันทรื่์  (ฅิโตฺ) ดํารื่งอย่่แล่้วิ  

อุุปิริ ในเบ่้องบน  มยฺหํ ของเรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้  ยถุา ฉันใด;  เอุวิเมวิ ฉันนั้น 

นั�นเทียวิ ฯ

 ได้ยินวิ่า พรื่ะพุทธเจฺ้าทั้งห่ล่าย เปรื่ียบด้วิยพรื่ะจฺันทรื่์ ย่อมปรื่ากฏฺ ดุจฺดํารื่งอย่่ในที�

เฉพาะของพวิกชน ผ่้ดํารื่งอย่่ในที�ใดที�ห่นึ�ง, พรื่ะจฺันทรื่์ ดํารื่งอย่ในท่ามกล่างท้องฟ้า 

ย่อมปรื่ากฏฺแก่สรื่รื่พสัตฺวิ์วิ่า “พรื่ะจฺันทรื่์ ดํารื่งอย่่ข้างบนเรื่า, พรื่ะจฺันทรื่์ ดํารื่งอย่่บน

เรื่า” ดังนี้ ฉันใด, ก็ฉันนั้นนั�นแห่ล่ะ

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  จฺนฺทุปมา วิิเสสนะของ พุทฺธาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ขายนฺตฺิๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  จฺนฺโท สุทธกัตฺตฺาใน ขายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา 

อุปมาโชตฺกะ  คคณฺมชฺเฌ วิิสยาธารื่ะใน ฅิโตฺๆ วิิเสสนะของ จฺนฺโท  “จฺนฺโท สุทธกัตฺตฺา 

ใน ฅิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อุปรื่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅิโตฺ,  จฺนฺโท 

สุทธกัตฺตฺา ใน ฅิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อุปรื่ิๆ วิิสยาธารื่ะใน  

ฅิโตฺๆ  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ขายตฺิ  สพฺพสตฺฺตฺานํ สัมปทานใน ขายตฺิ,  เอวิเมวิ อุปเมยย-

โชตฺกะ  ยตฺฺถุ  กตฺฺถุจฺิ วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺานํๆ วิิเสสนะของ ชนานํๆ 

สามีสัมพันธะใน อภิิมุเขๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺาๆ อุปมาวิิเสสนะของ พุทฺธา  วิิยศัพท์ 

อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ยตฺฺถุ  กตฺฺถุจฺิ  ฅาเน  ฅิตฺานํ  ชนานํ  อภิิมุเข  ฅิตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๒๙. อิทํ  กิรื่  เตฺสํ  อล่งฺกตฺสีสํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  สุอ�ฺฺชนอกฺขีนิ  อุปฺปาเฏฺตฺฺวิา  ห่ทยมํสํ   

อุพฺฺพตฺฺเตฺตฺฺวิา  ปรื่สฺส  ทาสตฺฺถุาย  ชาล่ิสทิเส  ปุตฺฺเตฺ  กณฺฺห่าชินาสทิสา  ธีตฺโรื่   

มทฺทีสทิสา  ปชาปตฺิโย  ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  ทินฺนทานสฺส  ผล่ํ ฯ

 อิทํ  (ผล่ํ)  กิรื่  เตฺสํ  (พุทฺธานํ)  อล่งฺกตฺสีสํ  ฉินฺทิตฺฺวิา  สุอ�ฺฺชนอกฺขีนิ  อุปฺปาเฏฺตฺฺวิา  ห่ทยมํสํ  

อุพฺฺพตฺฺเตฺตฺฺวิา  ปรื่สฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  ทาสตฺฺถุาย  ชาล่ิสทิเส  ปุตฺฺเตฺ  กณฺฺห่าชินาสทิสา  ธีตฺโรื่   

มทฺทีสทิสา  ปชาปตฺิโย  ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  ทินฺนทานสฺส  ผล่ํ  (โห่ตฺิ) ฯ
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 กํิร ได้ยินวิ่า  อุิทํ  (ผลํ) อ.ผล่นี้  ผลํ เป็นผล่  เตฺสํ  (พฺุทฺธานิํ)  อุลงฺกํตฺสีสํ  ฉินิฺทิตฺฺวิา  

สุอุญฺชนิอุกํฺขีนิิ  อุุปิฺปิาเฏตฺฺวิา  หทยมํสํ  อุุพฺฺพฺตฺฺเตฺตฺฺวิา  ปิรสฺส  (ปิุคฺคลสฺส)   

ทาสตฺฺถุาย  ชาลิสทิเส  ปิุตฺฺเตฺ  กํณฺหาชินิาสทิสา  ธีตฺโร  มทฺทีสทิสา  ปิชาปิตฺิโย   

ปิริจฺฺจฺชิตฺฺวิา  ทินิฺนิทานิสฺส แห่่งทาน อันพรื่ะพุทธเจฺ้า ท. เห่ล่่านั้น ผ่้ทรื่งตฺัดแล่้วิ ซึ่ึ�ง

ศีรื่ษะอันถุ่กปรื่ะดับแล่้วิ ควิักออกแล่้วิ ซึ่ึ�งนัยน์ตฺาอันห่ยอดดี ท. เพิกขึ้นแล่้วิ ซึ่ึ�งเน่้อ

แห่่งห่ทัย สล่ะรื่อบแล่้วิ ซึ่ึ�งบุตฺรื่ ท. ผ่้เช่นกับด้วิยชาล่ี ซึ่ึ�งธิดา ท. ผ่้เช่นกับด้วิย- 

กัณฺห่าชินา ซึ่ึ�งปชาบดี ท. ผ่้เช่นกับด้วิยพรื่ะนางมัทรื่ี เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ควิามเป็นทาส 

ของบุคคล่อ่�น ให่้แล่้วิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ทรื่าบมาวิ่า ผล่นี้ เป็นผล่แห่่งทาน อันพรื่ะพุทธเจฺ้าเห่ล่่านั้น ผ่้ทรื่งตฺัดศีรื่ษะที�ปรื่ะดับ

แล่้วิ ควิักนัยน์ตฺาที�ห่ยอดดีแล่้วิออก เพิกเน่้อห่ทัยขึ้น บรื่ิจฺาคบุตฺรื่ทั้งห่ล่าย ผ่้เช่นกับ

ชาล่ี ธิดาทั้งห่ล่าย ผ่้เช่นกับกัณฺห่าชินา ปชาบดีทั้งห่ล่าย ผ่้เช่นกับพรื่ะนางมัทรื่ี เพ่�อ

ปรื่ะโยชน์แก่ควิามเป็นทาสของบุคคล่อ่�น ให่้แล่้วิ

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  อิทํ วิิเสสนะของ ผล่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสํ วิิเสสนะของ พุทฺธานํๆ ฉัฏฺฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺน-  อล่งฺกตฺสีสํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ฉินฺทิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ทินฺน-  สุอ�ฺฺชนอกฺขีนิ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อุปฺปาเฏฺตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ทินฺน-  ห่ทยมํสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุพฺพตฺฺเตฺตฺฺวิาๆ 

สมานกาล่กิรื่ิยาใน ทินฺน-  ปรื่สฺส วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทาสตฺฺถุายๆ 

สัมปทานใน ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  ชาล่ิสทิเส วิิเสสนะของ ปุตฺฺเตฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  

กณฺฺห่าชินาสทิสา วิิเสสนะของ ธีตฺโรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  มทฺทีสทิสา วิิเสสนะ

ของ ปชาปตฺิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน ทินฺน-  ทินฺนทานสฺส 

สามีสัมพันธะใน ผล่ํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๐. มิคารื่เสฏฺฺฅีปิ,  ตฺถุาคเตฺ  ธมฺมเทสนํ  วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺ  วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺ,  พห่ิสาณฺิยํ  นิสินฺโนวิ  

สห่สฺสนยปฺปฏฺิมณฺฺฑิเตฺ  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่  ปตฺิฏฺฺฅาย  อจฺล่สทฺธาย  สมนฺนาคโตฺ  ตฺีสุ   

รื่ตฺเนสุ  นิกฺกงฺโข  หุ่ตฺฺวิา  สาณฺิกณฺฺณฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  อาคนฺตฺฺวิา  สุณฺิสาย  ถุนํ  มุเขน   

คเห่ตฺฺวิา  “ตฺฺวิํ  เม  อชฺชโตฺ  ปฏฺฺฅาย  มาตฺาตฺิ  ตฺํ  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 มิคารื่เสฏฺฺฅีปิ,  ตฺถุาคเตฺ  ธมฺมเทสนํ  วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺ  วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺ,  พห่ิสาณฺิยํ  นิสินฺโนวิ  สห่สฺสนยปฺ-
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ปฏฺิมณฺฺฑิเตฺ  โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่  ปตฺิฏฺฺฅาย  อจฺล่สทฺธาย  สมนฺนาคโตฺ  ตฺีสุ  รื่ตฺเนสุ  นิกฺกงฺโข  หุ่ตฺฺวิา  

สาณฺิกณฺฺณฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  อาคนฺตฺฺวิา  สุณฺิสาย  ถุนํ  มุเขน  คเห่ตฺฺวิา  “ตฺฺวิํ  เม  อชฺชโตฺ  ปฏฺฺฅาย  มาตฺา  

(อสิ)”  อิตฺิ  (วิตฺฺวิา)  ตฺํ  (วิิสาขํ)  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 มิคารเสฏฺฅีปิิ แม้ อ.เศรื่ษฐีช่�อวิ่ามิคารื่ะ,  ตฺถุาคเตฺ ครื่ั้นเม่�อพรื่ะตฺถุาคตฺ  ธมฺมเทสนิํ 

ทรื่งยังพรื่ะธรื่รื่มเทศนา  วิินิิวิตฺฺเตฺนิฺเตฺ ให่้เป็นไปวิิเศษอย่่  วิินิิวิตฺฺเตฺนิฺเตฺ ให่้เป็นไป

วิิเศษอย่่,  นิิสินิฺโนิวิ นั�งแล่้วิเทียวิ  พฺหิสาณิยํ ในภิายนอกแห่่งม่าน  ปิตฺิฏฺฅาย ดํารื่ง

อย่่เฉพาะแล่้วิ  โสตฺาปิตฺฺตฺิผเล ในโสดาปัตฺตฺิผล่  สหสฺสนิยปิฺปิฏิมณฺฑิเตฺ อันปรื่ะดับ

แล่้วิด้วิยนัยเป็นพัน  สมนิฺนิาคโตฺ มาตฺามพรื่้อมแล่้วิ  อุจฺลสทฺธาย ด้วิยศรื่ัทธาอันไม่

ห่วิั�นไห่วิ  นิิกํฺกํงฺโข เป็นผ่้มีควิามสงสัยออกแล่้วิ  รตฺเนิสุ ในรื่ัตฺนะ ท.  ตฺีสุ สาม   

หุตฺฺวิา เป็น  อุุกํฺขิปิิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  สาณิกํณฺณํ ซึ่ึ�งมุมแห่่งผ้าม่าน  อุาคนิฺตฺฺวิา มา

แล่้วิ  คเหตฺฺวิา คาบแล่้วิ  ถุนิํ ซึ่ึ�งถุัน  สุณิสาย ของล่่กสะใภิ้  มุเขนิ ด้วิยปาก  (วิตฺฺวิา) 

กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ตฺฺวิํ อ.เธอ  มาตฺา เป็นมารื่ดา  เม ของเรื่า  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม   

อุชฺชโตฺ แตฺ่วิันนี้  (อุสิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  ฅเปิสิ ตฺั้งไวิ้แล่้วิ  ตฺํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขา

นั้น  มาตฺิฏฺฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา ฯ

 แม้มิคารื่เศรื่ษฐี, เม่�อพรื่ะตฺถุาคตฺ ให่้พรื่ะธรื่รื่มเทศนาเป็นไปอย่่ๆ, นั�งในภิายนอกม่าน 

ดํารื่งอย่่ในโสดาปัตฺตฺิผล่ อันปรื่ะดับด้วิย ๑,๐๐๐ นัย ปรื่ะกอบด้วิยศรื่ัทธาอันไม่ห่วิั�น

ไห่วิ ห่มดควิามสงสัยในพรื่ะรื่ัตฺนตฺรื่ัย ยกมุมผ้าม่านขึ้น มาใช้ปากคาบถุันของล่่กสะใภิ้ 

กล่่าวิวิ่า “เธอ เป็นมารื่ดาของเรื่า จฺําเดิมแตฺ่วิันนี้” ตฺั้งนางวิิสาขานั้น ไวิ้ในตฺําแห่น่ง

มารื่ดา

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ มิคารื่เสฏฺฺฅีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ฅเปสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  

ตฺถุาคเตฺ ล่ักขณฺะใน วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺๆ สองบท ล่ักขณฺกิรื่ิยา  ธมฺมเทสนํ การื่ิตฺกัมมะใน  

วิินิวิตฺฺเตฺนฺเตฺ,  พห่ิสาณฺิยํ วิิสยาธารื่ะใน นิสินฺโน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นิสินฺโนๆ 

วิิเสสนะของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  สห่สฺสนยปฺปฏฺิมณฺฺฑิเตฺ วิิเสสนะของ โสตฺาปตฺฺตฺิผเล่ๆ  

วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิฏฺฺฅายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สมนฺนาคโตฺ  อจฺล่สทฺธาย กรื่ณฺะใน  

สมนฺนาคโตฺๆ วิิเสสนะของ มิคารื่เสฏฺฺฅี  ตฺีสุ วิิเสสนะของ รื่ตฺเนสุๆ วิิสยาธารื่ะใน  

นิกฺกงฺโขๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุกฺขิปิตฺฺวิา  สาณฺิกณฺฺณฺํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน อุกฺขิปิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  
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สุณฺิสาย สามีสัมพันธะใน ถุนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิา  มุเขน กรื่ณฺะใน คเห่ตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปสิ  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามี- 

สัมพันธะใน มาตฺา  อชฺชโตฺ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อสิ  มาตฺา วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปสิ  ตฺํ วิิเสสนะของ  

วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฅเปสิ  มาตฺิฏฺฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน ฅเปสิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๓๑. ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  มิคารื่มาตฺา  นาม  ชาตฺา ฯ

 ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  (สา  วิิสาขา)  มิคารื่มาตฺา  นาม  ชาตฺา ฯ

 (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  มิคารมาตฺา  นิาม เป็นผ่้ช่�อวิ่ามิคารื่มารื่ดา  ชาตฺา 

เกิดแล่้วิ  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น ฯ

 นางวิิสาขานั้น เป็นผ่้ช่�อวิ่ามิคารื่มารื่ดา ตฺั้งแตฺ่นั้นมา

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะของ 

กาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ชาตฺา  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ 

มิคารื่มาตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๒. ปจฺฺฉาภิาเค  ปุตฺฺตฺํ  ล่ภิิตฺฺวิา  “มิคาโรื่ตฺิสฺส  นามํ  อกาสิ ฯ

 (สา  วิิสาขา)  ปจฺฺฉาภิาเค  ปุตฺฺตฺํ  ล่ภิิตฺฺวิา  “มิคาโรื่”  อิตฺิ  (วิจฺนํ)  อสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  นามํ  อกาสิ ฯ

 (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  ปิุตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งบุตฺรื่  ปิจฺฺฉาภาเค ในกาล่

อันเป็นส่วินภิายห่ล่ัง  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  (วิจฺนิํ) ซึ่ึ�งคํา  อุิตฺิ วิ่า  “มิคาโร อ.มิคารื่ะ”  

อุิตฺิ ดังนี้  นิามํ ให่้เป็นช่�อ  อุสฺส  (ปิุตฺฺตฺสฺส) ของบุตฺรื่นั้น ฯ

 นางวิิสาขานั้น ได้บุตฺรื่ ในกาล่ภิายห่ล่ัง ได้ตฺั้งช่�อของบุตฺรื่นั้นวิ่า “มิคารื่ะ”

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปจฺฺฉาภิาเค 

กาล่สัตฺตฺมีใน ล่ภิิตฺฺวิา  ปุตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อกาสิ  “มิคาโรื่ 

ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ  อสฺส วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน นามํๆ วิิกตฺิกัมมะใน อกาสิ ฯ
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๒๓๓. มห่าเสฏฺฺฅี  สุณฺิสาย  ถุนํ  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  คนฺตฺฺวิา  ภิควิโตฺ  ปาเทสุ  ปตฺิตฺฺวิา  ปาเท   

ปาณฺีห่ิ  จฺ  ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺ  มุเขน  จฺ  ปรื่ิจฺุมฺพนฺโตฺ  “มิคาโรื่  อห่ํ  ภินฺเตฺตฺิ  ตฺิกฺขตฺฺตฺํุ  นามํ  

สาเวิตฺฺวิา  “อห่ํ  ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ  ‘เอตฺฺถุ  ทินฺนํ  มห่ปฺผล่นฺตฺิ  น  ชานามิ,  อิทานิ  

เม  สุณฺิสํ  นิสฺสาย  �ฺาตฺํ,  สพฺพา  อปายทุกฺขา  มุตฺฺโตฺมฺห่ิ,  สุณฺิสา  เม  อิมํ  เคห่ํ  

อาคจฺฺฉนฺตฺี  มม  อตฺฺถุาย  ห่ิตฺาย  สุขาย  อาคตฺาตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุมาห่  

  “โสหํ  อุชฺช  ปิชานิามิ   ยตฺฺถุ  ทินิฺนิํ  มหปิฺผลํ,  

  อุตฺฺถุาย  วิตฺ  เม  ภทฺทา   สุณิสา  ฆรมาคตฺาตฺิ ฯ

 มห่าเสฏฺฺฅี  สุณฺิสาย  ถุนํ  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  คนฺตฺฺวิา  ภิควิโตฺ  ปาเทสุ  ปตฺิตฺฺวิา  ปาเท  ปาณฺีห่ิ  จฺ   

ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺ  มุเขน  จฺ  ปรื่ิจฺุมฺพนฺโตฺ  (สตฺฺถุารื่ํ)  “มิคาโรื่  (อมฺห่ิ)  อห่ํ  ภินฺเตฺตฺิ  ตฺิกฺขตฺฺตฺํุ  นามํ  

สาเวิตฺฺวิา  “อห่ํ  ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ  ‘เอตฺฺถุ  (สาสเน  ปุคฺคเล่น)  ทินฺนํ  (ทานํ)  มห่ปฺผล่ํ  (โห่ตฺิ)’  

อิตฺิ  น  ชานามิ,  (ทานผล่ํ)  อิทานิ  เม  สุณฺิสํ  นิสฺสาย  �ฺาตฺํ,  (อห่ํ)  สพฺพา  อปายทุกฺขา  มุตฺฺโตฺ  

อมฺห่ิ,  สุณฺิสา  เม  อิมํ  เคห่ํ  อาคจฺฺฉนฺตฺี  มม  อตฺฺถุาย  ห่ิตฺาย  สุขาย  อาคตฺาตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุํ  

อาห่  

  “โส  อุหํ  อุชฺช  (ตฺํ  เขตฺฺตฺํ)  ปิชานิามิ,   

  ยตฺฺถุ  (เขตฺฺเตฺ  ปิุคฺคเลนิ)  ทินิฺนิํ  (ทานิํ)  มหปิฺผลํ  (โหตฺิ),  

  อุตฺฺถุาย  วิตฺ  เม  ภทฺทา   สุณิสา  ฆรํ  อุาคตฺาตฺิ ฯ

 มหาเสฏฺฅี อ.มห่าเศรื่ษฐี  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา ปล่่อยแล่้วิ  ถุนิํ ซึ่ึ�งถุัน  สุณิสาย ของล่่กสะใภิ้  

คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  ปิตฺิตฺฺวิา ห่มอบแล่้วิ  ปิาเทสุ ใกล่้พรื่ะบาท ท.  ภควิโตฺ ของพรื่ะผ่้มี

พรื่ะภิาคเจฺ้า  ปิริสมฺพฺาหนิฺโตฺ นวิดโดยรื่อบอย่่  ปิาเท ซึ่ึ�งพรื่ะบาท ท.  ปิาณีหิ ด้วิย

ฝ่าม่อ ท.   จฺ ด้วิย  ปิริจฺุมฺพฺนิฺโตฺ ห่อมโดยรื่อบอย่่  มุเขนิ ด้วิยปาก  จฺ ด้วิย  (สตฺฺถุารํ) 

ท่ล่ยังพรื่ะศาสดา  สาเวิตฺฺวิา ให่้ได้ยินแล่้วิ  นิามํ ซึ่ึ�งช่�อ  ตฺิกํฺขตฺฺตฺุํ สามครื่ั้ง  อุิตฺิ วิ่า  

“ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  อุหํ อ.ข้าพรื่ะองค์  มิคาโร เป็นผ่้ช่�อวิ่ามิคารื่ะ  (อุมฺหิ) 

ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  วิตฺฺวิา กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  อุหํ 

อ.ข้าพรื่ะองค์  นิ  ชานิามิ ย่อมไม่รื่่้  อุิตฺิ วิ่า  ‘(ทานิํ) อ.ทาน  (ปิุคฺคเลนิ)  ทินิฺนิํ อัน-  

อันบุคคล่ -ถุวิายแล่้วิ  เอุตฺฺถุ  (สาสเนิ) ในพรื่ะศาสนานี้  มหปิฺผลํ เป็นทานมีผล่มาก  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น’  อุิตฺิ ดังนี้  (กําลํ) ตฺล่อดกาล่  เอุตฺฺตฺกํํ อันมีปรื่ะมาณฺเท่านี้,  (ทานิผลํ) 

อ.ผล่แห่่งทาน  เม อันข้าพรื่ะองค์  นิิสฺสาย อาศัยแล่้วิ  สุณิสํ ซึ่ึ�งล่่กสะใภิ้  ฃาตฺํ รื่่้แล่้วิ  
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อุิทานิิ ในกาล่นี้,  (อุหํ) อ.ข้าพรื่ะองค์  มุตฺฺโตฺ เป็นผ่้พ้นแล่้วิ  อุปิายทุกํฺขา จฺากทุกข์ 

ในอบาย  สพฺฺพฺา ทั้งปวิง  อุมฺหิ ย่อมเป็น,  สุณิสา อ.ล่่กสะใภิ้  เม ของข้าพรื่ะองค์  

อุาคจฺฺฉนิฺตฺี เม่�อมา  อุิมํ  เคหํ ส่่เรื่่อนนี้  อุาคตฺา มาแล่้วิ  อุตฺฺถุาย เพ่�อปรื่ะโยชน์   

หิตฺาย เพ่�อปรื่ะโยชน์เก่้อก่ล่  สุขาย เพ่�อควิามสุข  มม แก่ข้าพรื่ะองค์”  อุิตฺิ ดังนี้   

อุาห กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิมํ  คาถุํ ซึ่ึ�งคาถุานี้  อุิตฺิ วิ่า  

“(ทานิํ) อ.ทาน  (ปิุคฺคเลนิ)  ทินิฺนิํ อัน- อันบุคคล่ -ให่้แล่้วิ  

ยตฺฺถุ  (เขตฺฺเตฺ) ในเขตฺใด  มหปิฺผลํ เป็นทานมีผล่มาก  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น,  โส  อุหํ อ.ข้าพรื่ะองค์นั้น  ปิชานิามิ ย่อมรื่่้ทั�วิ  (ตฺํ  

เขตฺฺตฺํ) ซึ่ึ�งเขตฺนั้น  อุชฺช ในวิันนี้,  สุณิสา อ.ล่่กสะใภิ้  ภทฺทา  

ผ่้เจฺรื่ิญ  อุาคตฺา มาแล่้วิ  ฆรํ ส่่เรื่่อน  อุตฺฺถุาย  วิตฺ เพ่�อ

ปรื่ะโยชน์ห่นอ  เม แก่ข้าพรื่ะองค์”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 มห่าเศรื่ษฐี ปล่่อยถุันของล่่กสะใภิ้ ไปห่มอบใกล่้พรื่ะบาททั้งห่ล่ายของพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาค

เจฺ้า ใช้ฝ่าม่อนวิดพรื่ะบาททั้งห่ล่ายโดยรื่อบ แล่ะใช้ปากจฺุมพิตฺ ท่ล่ให่้พรื่ะศาสดาได้ยิน

ช่�อ ๓ ครื่ั้งวิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ข้าพรื่ะองค์ มีช่�อวิ่ามิคารื่ะ” แล่้วิกรื่าบท่ล่วิ่า  

“ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ข้าพรื่ะองค์ ย่อมไม่รื่่้วิ่า ‘ทานที�บุคคล่ถุวิายแล่้วิในพรื่ะศาสนานี้ 

มีผล่มาก’ ดังนี้ ตฺล่อดกาล่มีปรื่ะมาณฺเท่านี้, ผล่ทาน ข้าพรื่ะองค์อาศัยล่่กสะใภิ้ รื่่้แล่้วิใน

บัดนี้, ข้าพรื่ะองค์ เป็นผ่้พ้นจฺากทุกข์ในอบายทั้งปวิง, ล่่กสะใภิ้ของข้าพรื่ะองค์ เม่�อมาส่่

เรื่่อนห่ล่ังนี้ มาแล่้วิ เพ่�อปรื่ะโยชน์ เพ่�อเก่้อก่ล่ เพ่�อควิามสุข แก่ข้าพรื่ะองค์” ดังนี้แล่้วิ 

กรื่าบท่ล่คาถุานี้วิ่า

ทานที�บุคคล่ให่้แล่้วิในเขตฺใด มีผล่มาก, ข้าพรื่ะองค์นั้น ย่อมรื่่้

เขตฺนั้น ในวิันนี้, ล่่กสะใภิ้ผ่้เจฺรื่ิญ มาส่่เรื่่อน เพ่�อปรื่ะโยชน์ 

แก่ข้าพรื่ะองค์ห่นอ”

 มห่าเสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สุณฺิสาย สามีสัมพันธะใน ถุนํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิสฺสชฺเชตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺิตฺฺวิา  

ภิควิโตฺ สามีสัมพันธะใน ปาเทสุๆ วิิสยาธารื่ะใน ปตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺ  ปาเท อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺ  ปาณฺีห่ิ กรื่ณฺะใน  

ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มห่าเสฏฺฺฅี  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ 
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ปาเท  ปาณฺีห่ิ  ปรื่ิสมฺพาห่นฺโตฺ แล่ะ มุเขน  ปรื่ิจฺุมฺพนฺโตฺ  มุเขน กรื่ณฺะใน ปรื่ิจฺุมฺพนฺโตฺๆ 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ มห่าเสฏฺฺฅี  สตฺฺถุารื่ํ การื่ิตฺกัมมะใน สาเวิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ   

อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มิคาโรื่ สัญญาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สาเวิตฺฺวิา  ตฺิกฺขตฺฺตฺุํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สาเวิตฺฺวิา  นามํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

สาเวิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ชานามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ กาล่ํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ชานามิ  ‘ทินฺนํ  

วิิเสสนะของ ทานํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺถุ วิิเสสนะของ  

สาสเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ทินฺนํ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺนํ  มห่ปฺผล่ํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ชานามิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ชานามิ,  ทานผล่ํ วิุตฺตฺกัมมะใน 

ฃาตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมี ฃาตฺํ  เม อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฃาตฺํ  สุณฺิสํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฃาตฺํ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺพา วิิเสสนะของ อปายทุกฺขาๆ อปาทานใน มุตฺฺโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อมฺห่ิ,  สุณฺิสา สุทธกัตฺตฺาใน อาคตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สามีสัมพันธะใน สุณฺิสา   

อิมํ วิิเสสนะของ เคห่ํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อาคจฺฺฉนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สุณฺิสา  

มม สัมปทานใน อตฺฺถุาย  ห่ิตฺาย แล่ะ สุขาย  อตฺฺถุาย ก็ดี  ห่ิตฺาย ก็ดี  สุขาย ก็ดี 

สัมปทานใน อาคตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  อิมํ วิิเสสนะ

ของ คาถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่

“โส วิิเสสนะของ อห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปชานามิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อชฺช กาล่สัตฺตฺมีใน ปชานามิ  ตฺํ วิิเสสนะของ  

เขตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปชานามิ,  ทินฺนํ วิิเสสนะของ ทานํๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยตฺฺถุ วิิเสสนะของ 

เขตฺฺเตฺๆ วิิสยาธารื่ะใน ทินฺนํ  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺนํ  

มห่ปฺผล่ํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ภิทฺทา วิิเสสนะของ สุณฺิสาๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อาคตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺถุาย สัมปทานใน 

อาคตฺา  วิตฺศัพท์ อัจฺฉรื่ิยัตฺถุะ  เม สัมปทานใน อตฺฺถุาย  ฆรื่ํ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน อาคตฺา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิมํ  คาถุํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๓๔. วิิสาขา  ปุนทิวิสตฺฺถุายปิ  สตฺฺถุารื่ํ  นิมนฺเตฺสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  นิิมนิฺเตฺสิ ท่ล่นิมนตฺ์แล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา   

ปิุนิทิวิสตฺฺถุายปิิ แม้เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ภิัตฺรื่บรื่ิโภิคอันจฺะมีในวิันรืุ่่งขึ้น ฯ

 นางวิิสาขา ท่ล่นิมนตฺ์พรื่ะศาสดา แม้เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ภิัตฺรื่บรื่ิโภิคอันจฺะมีในวิันรืุ่่งขึ้น

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน นิมนฺเตฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ  

ปุนทิวิสตฺฺถุายๆ สัมปทานใน นิมนฺเตฺสิ  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิมนฺเตฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๕. ปุนทิวิเสปิ  สสฺสุ  โสตฺาปตฺฺตฺิผล่ํ  ปตฺฺตฺา ฯ

 สสฺสุ อ.แม่สามี  ปิตฺฺตฺา บรื่รื่ลุ่แล่้วิ  โสตฺาปิตฺฺตฺิผลํ ซึ่ึ�งโสดาปัตฺตฺิผล่  ปิุนิทิวิเสปิิ แม้ใน

วิันรืุ่่งขึ้น ฯ

 แม่สามีบรื่รื่ลุ่โสดาปัตฺตฺิผล่ แม้ในวิันรืุ่่งขึ้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ปุนทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺตฺา  สสฺสุ สุทธกัตฺตฺาใน  

ปตฺฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โสตฺาปตฺฺตฺิผล่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปตฺฺตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๖. ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  ตฺํ  เคห่ํ  สาสนสฺส  วิิวิฏฺทฺวิารื่ํ  อโห่สิ ฯ

 ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  ตฺํ  เคห่ํ  สาสนสฺส  วิิวิฏฺทฺวิารื่ํ  อโห่สิ ฯ

 ตฺํ  เคหํ อ.เรื่่อนห่ล่ังนั้น  วิิวิฏทฺวิารํ เป็นเรื่่อนมีปรื่ะตฺ่อันเปิดแล่้วิ  สาสนิสฺส เพ่�อพรื่ะ

ศาสนา  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น ฯ

 เรื่่อนห่ล่ังนั้น ได้มีปรื่ะตฺ่เปิดเพ่�อพรื่ะศาสนา จฺําเดิมแตฺ่นั้นมา

 ตฺํ วิิเสสนะของ เคห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะ 

ของ กาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อโห่สิ  สาสนสฺส สัมปทานใน  

วิิวิฏฺทฺวิารื่ํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๓๗. ตฺโตฺ  เสฏฺฺฅี  จฺินฺเตฺสิ  “พห่่ปการื่า  เม  สุณฺิสา,  ปณฺฺณฺาการื่มสฺสา  กรื่ิสฺสามิ,   

เอตฺิสฺสา  ห่ิ  ภิารื่ิยํ  ปสาธนํ,  นิจฺฺจฺกาล่ํ  ปสาธิตฺํุ  น  สกฺกา,  สลฺ่ล่หุ่กมสฺสา  ทิวิา   

จฺ  รื่ตฺฺโตฺ  จฺ  สพฺพิรื่ิยาปเถุสุ  ปสาธนโยคฺคํ  ปสาธนํ  กาเรื่สฺสามีตฺิ  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ   

ฆนมฏฺฺฅกํ  นาม  ปสาธนํ  กาเรื่ตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ  นิฏฺฺฅิเตฺ,  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ   

นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สกฺกจฺฺจฺํ  โภิเชตฺฺวิา  วิิสาขํ  โสฬสห่ิ  คนฺโธทกฆเฏฺห่ิ  นห่าเปตฺฺวิา  สตฺฺถุุ   

สมฺมุเข  ฅเปตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทาเปสิ ฯ

 ตฺโตฺ  เสฏฺฺฅี  จฺินฺเตฺสิ  “พห่่ปการื่า  (โห่ตฺิ)  เม  สุณฺิสา,  (อห่ํ)  ปณฺฺณฺาการื่ํ  อสฺสา  (สุณฺิสาย)   

กรื่ิสฺสามิ,  เอตฺิสฺสา  (สุณฺิสาย)  ห่ิ  ภิารื่ิยํ  ปสาธนํ,  (สุณฺิสาย)  นิจฺฺจฺกาล่ํ  ปสาธิตฺํุ  น  สกฺกา,   

(อห่ํ  ปุคฺคล่ํ)  สลฺ่ล่หุ่กํ  อสฺสา  (สุณฺิสาย)  ทิวิา  จฺ  รื่ตฺฺโตฺ  จฺ  สพฺพิรื่ิยาปเถุสุ  ปสาธนโยคฺคํ   

ปสาธนํ  กาเรื่สฺสามีตฺิ  (สุวิณฺฺณฺการื่ํ)  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ  ฆนมฏฺฺฅกํ  นาม  ปสาธนํ  กาเรื่ตฺฺวิา,   

ตฺสฺมึ  (ปสาธเน)  นิฏฺฺฅิเตฺ,  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  สกฺกจฺฺจฺํ  โภิเชตฺฺวิา  วิิสาขํ   

โสฬสห่ิ  คนฺโธทกฆเฏฺห่ิ  นห่าเปตฺฺวิา  สตฺฺถุุ  สมฺมุเข  ฅเปตฺฺวิา  (วิิสาขํ)  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทาเปสิ ฯ

 ตฺโตฺ ในล่ําดับนั้น  เสฏฺฅี อ.เศรื่ษฐี  จฺินิฺเตฺสิ คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สุณิสา อ.ล่่กสะใภิ้  เม 

ของเรื่า  พฺหูปิกํารา เป็นห่ญิงมีอุปการื่ะมาก  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (อุหํ) อ.เรื่า  กํริสฺสามิ 

จฺักกรื่ะทํา  ปิณฺณากํารํ ซึ่ึ�งเครื่่�องบรื่รื่ณฺาการื่  อุสฺสา  (สุณิสาย) แก่ล่่กสะใภิ้นั้น,  หิ ก็ 

ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  เอุตฺิสฺสา  (สุณิสาย) ของล่่กสะใภิ้นั�น  ภาริยํ ห่นัก,   

(สุณิสาย) อันล่่กสะใภิ้  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ  ปิสาธิตฺุํ เพ่�ออันปรื่ะดับ  นิิจฺฺจฺกําลํ ตฺล่อด

กาล่เป็นนิจฺ,  (อุหํ) อ.เรื่า  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กําเรสฺสามิ จฺักให่้กรื่ะทํา  ปิสาธนิํ  

ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  สลฺลหุกํํ อันเบาพรื่้อม  ปิสาธนิโยคฺคํ อันควิรื่แก่การื่ปรื่ะดับ   

สพฺฺพฺิริยาปิเถุสุ ในอิรื่ิยาบถุทั้งปวิง ท.  ทิวิา  จฺ ในเวิล่ากล่างวิันด้วิย  รตฺฺโตฺ  จฺ ในเวิล่า

กล่างค่นด้วิย  อุสฺสา  (สุณิสาย) แก่ล่่กสะใภิ้นั้น”  อุิตฺิ ดังนี้  (สุวิณฺณกํารํ) ยังบุคคล่ 

ผ่้กรื่ะทําซึ่ึ�งทอง  กําเรตฺฺวิา ให่้กรื่ะทําแล่้วิ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  ฆนิมฏฺฅกํํ  นิาม 

ช่�อวิ่าฆนมัฏฺฐกะ  สตฺสหสฺสคฺฆนิิกํํ อันมีค่าแสนห่นึ�ง,  ตฺสฺมึ  (ปิสาธเนิ) ครื่ั้นเม่�อ

เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  นิิฏฺฅิเตฺ เสรื่็จฺแล่้วิ,  นิิมนิฺเตฺตฺฺวิา นิมนตฺ์แล่้วิ  ภิกํฺขุสงฺฆํ ซึ่ึ�งห่ม่่แห่่ง

ภิิกษุ  พฺุทฺธปิฺปิมุขํ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข  โภเชตฺฺวิา ให่้ฉันแล่้วิ  สกํฺกํจฺฺจฺํ โดย

เคารื่พ  วิิสาขํ ยังนางวิิสาขา  นิหาเปิตฺฺวิา ให่้อาบแล่้วิ  คนิฺโธทกํฆเฏหิ ด้วิยห่ม้อแห่่ง

นํ้าอันเจฺ่อด้วิยของห่อม ท.  โสฬสหิ สิบห่ก  ฅเปิตฺฺวิา พักไวิ้แล่้วิ  สมฺมุเข ในที�พรื่้อม 
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พรื่ะพักตฺรื่์  สตฺฺถุุ ของพรื่ะศาสดา  (วิิสาขํ) ยังนางวิิสาขา  วินิฺทาเปิสิ ให่้ถุวิายบังคม

แล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา ฯ

 ในล่ําดับนั้น เศรื่ษฐี คิดวิ่า “ล่่กสะใภิ้ของเรื่า เป็นผ่้มีอุปการื่ะมาก, เรื่าจฺักทําบรื่รื่ณฺาการื่

แก่ล่่กสะใภิ้นั้น, ก็เครื่่�องปรื่ะดับของล่่กสะใภิ้นั้น ห่นัก, ล่่กสะใภิ้ไม่อาจฺเพ่�อจฺะปรื่ะดับ

ตฺล่อดกาล่เป็นนิจฺได้, เรื่าจฺักใช้ให่้คนทําเครื่่�องปรื่ะดับที�เบาๆ อันควิรื่แก่การื่ปรื่ะดับใน

ทุกอิรื่ิยาบถุ ในเวิล่ากล่างวิันแล่ะกล่างค่น แก่ล่่กสะใภิ้นั้น” ดังนี้ แล่้วิใช้ช่างทองให่้ทํา

เครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่าฆนมัฏฺฐกะ มีรื่าคา ๑๐๐,๐๐๐ เม่�อเครื่่�องปรื่ะดับสําเรื่็จฺแล่้วิ นิมนตฺ์

ภิิกษุสงฆ์มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข ให่้ฉันโดยเคารื่พ ให่้นางวิิสาขาอาบนํ้าที�เจฺ่อด้วิย

ของห่อม ๑๖ ห่ม้อ พักไวิ้ข้างห่น้าพรื่ะพักตฺรื่์ของพรื่ะศาสดา ให่้นางวิิสาขาถุวิายบังคม

พรื่ะศาสดา 

 ตฺโตฺ กาล่สัตฺตฺมี  เสฏฺฺฅี สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิ แล่ะเห่ตฺุกัตฺตฺาใน วินฺทาเปสิ  จฺินฺเตฺสิ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วินฺทาเปสิ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  “สุณฺิสา สุทธกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พห่่ปการื่า วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  เม สามีสัมพันธะใน 

สุณฺิสา,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปณฺฺณฺาการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กรื่ิสฺสามิ  อสฺสา วิิเสสนะของ สุณฺิสายๆ สัมปทานใน กรื่ิสฺสามิ,  ห่ิศัพท์ วิากยารื่ัมภิ-

โชตฺกะ  ภิารื่ิยํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  เอตฺิสฺสา วิิเสสนะของ สุณฺิสายๆ สามี-

สัมพันธะใน ปสาธนํ,  สุณฺิสาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  นิจฺฺจฺกาล่ํ 

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ปสาธิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺกา,   

อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน กาเรื่สฺสามิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน  

กาเรื่สฺสามิ  สลฺ่ล่หุ่กํ วิิเสสนะของ ปสาธนํ  อสฺสา วิิเสสนะของ สุณฺิสายๆ สัมปทานใน 

กาเรื่สฺสามิ  ทิวิา ก็ดี  รื่ตฺฺโตฺ ก็ดี กาล่สัตฺตฺมีใน ปสาธนโยคฺคํ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺ- 

จฺยัตฺถุะเข้ากับ ทิวิา แล่ะ รื่ตฺฺโตฺ  สพฺพิรื่ิยาปเถุสุ วิิสยาธารื่ะใน ปสาธนโยคฺคํๆ วิิเสสนะ

ของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่สฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ  สุวิณฺฺณฺการื่ํ  

การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่ตฺฺวิา  สตฺสห่สฺสคฺฆนิกํ ก็ดี  ฆนมฏฺฺฅกํ ก็ดี วิิเสสนะของ ปสาธนํ  

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ฆนมฏฺฺฅกํ  ปสาธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน นิมนฺเตฺตฺฺวิา,  ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ปสาธเนๆ ล่ักขณฺะใน นิฏฺฺฅิเตฺๆ ล่ักขณฺ-

กิรื่ิยา,  พุทฺธปฺปมุขํ วิิเสสนะของ ภิิกฺขุสงฺฆํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิมนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-
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กิรื่ิยาใน โภิเชตฺฺวิา  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โภิเชตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นห่าเปตฺฺวิา  

วิิสาขํ การื่ิตฺกัมมะใน นห่าเปตฺฺวิา  โสฬสห่ิ วิิเสสนะของ คนฺโธทกฆเฏฺห่ิๆ กรื่ณฺะใน  

นห่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปตฺฺวิา  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน สมฺมุเขๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน ฅเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทาเปสิ  วิิสาขํ การื่ิตฺกัมมะใน วินฺทาเปสิ  สตฺฺถุารื่ํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทาเปสิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๓๘. สตฺฺถุา  อนุโมทนํ  กตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ  เอวิ  คโตฺ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  กํตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  อุนิุโมทนิํ ซึ่ึ�งการื่อนุโมทนา  คโตฺ เสด็จฺ

ไปแล่้วิ  วิิหารํ  เอุวิ ส่่วิิห่ารื่นั�นเทียวิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งทําการื่อนุโมทนา แล่้วิเสด็จฺไปส่่วิิห่ารื่นั�นแห่ล่ะ

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนุโมทนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คโตฺ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิิห่ารื่ํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คโตฺ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๓๙. วิิสาขาปิ  ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กโรื่นฺตฺี  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกา  อฏฺฺฅ  วิเรื่   

ล่ภิิตฺฺวิา  คคณฺตฺเล่  จฺนฺทเล่ขา  วิิย  ป�ฺฺ�ฺายมานา  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ  วิุฑฺฒึ  ปาปุณฺิ ฯ

 วิิสาขาปิ  ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กโรื่นฺตฺี  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกา  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  

คคณฺตฺเล่  จฺนฺทเล่ขา  วิิย  ป�ฺฺ�ฺายมานา  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ  วิุฑฺฒึ  ปาปุณฺิ ฯ

 วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  กํโรนิฺตฺี กรื่ะทําอย่่  ปิุญฺฃานิิ ซึ่ึ�งบุญ ท.  ทานิาทีนิิ มีทาน

เป็นตฺ้น  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  วิเร ซึ่ึ�งพรื่ ท.  

อุฏฺฅ แปดข้อ  สนิฺตฺิกํา จฺากสํานัก  สตฺฺถุุ ของพรื่ะศาสดา  ปิญฺฃายมานิา ปรื่ากฏฺอย่่  

จฺนิฺทเลขา  วิิย รื่าวิกะ อ.รื่อยขีดแห่่งพรื่ะจฺันทรื่์  คคณตฺเล บนพ่้นแห่่งท้องฟ้า   

ปิาปิุณิ ถุึงแล่้วิ  วิุฑฺฒึ ซึ่ึ�งควิามเจฺรื่ิญ  ปิุตฺฺตฺธีตฺาหิ กับด้วิยบุตฺรื่แล่ะธิดา ท. ฯ

 แม้นางวิิสาขา ทําบุญทั้งห่ล่ายมีทานเป็นตฺ้น จฺําเดิมแตฺ่กาล่นั้น ได้พรื่ ๘ ข้อ จฺากสํานัก

พรื่ะศาสดา ปรื่ากฏฺอย่่ดุจฺรื่อยแห่่งพรื่ะจฺันทรื่์ บนพ่้นท้องฟ้า ถุึงควิามเจฺรื่ิญกับด้วิยบุตฺรื่

แล่ะธิดาทั้งห่ล่าย
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 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาปุณฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺโตฺ วิิเสสนะของ กาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน กโรื่นฺตฺี  ทานาทีนิ  

วิิเสสนะของ ปุ�ฺฺฃานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่นฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  สตฺฺถุุ  

สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกาๆ อปาทานใน ล่ภิิตฺฺวิา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ วิเรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ล่ภิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ป�ฺฺฃายมานา  คคณฺตฺเล่ วิิสยาธารื่ะใน จฺนฺทเล่ขาๆ  

อุปมาล่ิงคัตฺถุะ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ คคณฺตฺเล่  จฺนฺทเล่ขา  ป�ฺฺฃายมานา 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  ปุตฺฺตฺธีตฺาห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาใน ปาปุณฺิ  วิุฑฺฒึ สัมปาปุณฺีย- 

กัมมะใน ปาปุณฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๐. ตฺสฺสา  กิรื่  ทส  ปุตฺฺตฺา  ทส  ธีตฺโรื่  อเห่สุํ,  เตฺสุ  เอเกกสฺส  ทส  ทส  ปุตฺฺตฺา  จฺ   

ธีตฺโรื่  จฺ  อเห่สุํ,  เตฺสุปิ  เอเกกสฺส  ทส  ทส  ปุตฺฺตฺา  จฺ  ธีตฺโรื่  จฺาตฺิ:  เอวิมสฺสา   

ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานวิเสน  ปวิตฺฺตฺานิ  วิีสาธิกานิ  จฺตฺฺตฺารื่ิ  สตฺานิ  อฏฺฺฅ  จฺ   

ปาณฺสห่สฺสานิ  อเห่สุํ ฯ

 ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  กิรื่  ทส  ปุตฺฺตฺา  ทส  ธีตฺโรื่  อเห่สุํ,  เตฺสุ  (ปุตฺฺเตฺสุ)  เอเกกสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  ทส  

ทส  ปุตฺฺตฺา  จฺ  ธีตฺโรื่  จฺ  อเห่สุํ,  เตฺสุปิ  (ปุตฺฺเตฺสุ)  เอเกกสฺส  (ปุตฺฺตฺสฺส)  ทส  ทส  ปุตฺฺตฺา  จฺ   

ธีตฺโรื่  จฺ  (อเห่สุํ)  อิตฺิ:  เอวิํ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานวิเสน  ปวิตฺฺตฺานิ  วิีสาธิกานิ   

จฺตฺฺตฺารื่ิ  สตฺานิ  (จฺ)  อฏฺฺฅ  จฺ  ปาณฺสห่สฺสานิ  อเห่สุํ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  ปิุตฺฺตฺา อ.บุตฺรื่ ท.  ทส สิบ  ธีตฺโร อ.ธิดา ท.  ทส สิบ  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) 

ของนางวิิสาขานั้น  อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ,  ปิุตฺฺตฺา อ.บุตฺรื่ ท.  จฺ ด้วิย  ธีตฺโร อ.ธิดา ท.  จฺ 

ด้วิย  ทส สิบ  ทส สิบ  เตฺสุ  (ปิุตฺฺเตฺสุ)  เอุเกํกํสฺส  (ปิุตฺฺตฺสฺส) ของ- ในบุตฺรื่ ท. เห่ล่่า

นั้นห่นา -บุตฺรื่คนห่นึ�งๆ  อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ,  ปิุตฺฺตฺา อ.บุตฺรื่ ท.  จฺ ด้วิย  ธีตฺโร อ.ธิดา ท.  

จฺ ด้วิย  ทส สิบ  ทส สิบ  เตฺสุ  (ปิุตฺฺเตฺสุ)  เอุเกํกํสฺส  (ปิุตฺฺตฺสฺส) ของ- ในบุตฺรื่ ท. เห่ล่่า

นั้นห่นา -บุตฺรื่คนห่นึ�งๆ  อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ  อุิตฺิ ดังนี้แล่:  สตฺานิิ อ.รื่้อย ท.  จฺตฺฺตฺาริ สี�  

วิีสาธิกํานิิ อันยิ�งด้วิยยี�สิบ  (จฺ) ด้วิย  ปิาณสหสฺสานิิ อ.พันแห่่งสัตฺวิ์ ท.  อุฏฺฅ แปด  จฺ 

ด้วิย   ปิวิตฺฺตฺานิิ อันเป็นไปทั�วิแล่้วิ  ปิุตฺฺตฺนิตฺฺตฺปินิตฺฺตฺสนิฺตฺานิวิเสนิ ด้วิยสามารื่ถุ 

แห่่งการื่ส่บตฺ่อแห่่งบุตฺรื่ ห่ล่าน แล่ะเห่ล่น  อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น   

อุเหสุํ ได้มีแล่้วิ  เอุวิํ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ
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   ได้ยินวิ่า นางวิิสาขาได้มีล่่กชาย ๑๐ คน ล่่กสาวิ ๑๐ คน, ในบรื่รื่ดาล่่กชายทั้ง ๑๐ คน

เห่ล่่านั้น ล่่กชายคนห่นึ�งๆ ได้มีล่่กชาย ๑๐ คน ล่่กสาวิ ๑๐ คน ดังนี้แล่, ในบรื่รื่ดา

ล่่กชายทั้ง ๑๐ คนแม้เห่ล่่านั้น ล่่กชายคนห่นึ�งๆ ได้มีล่่กชาย ๑๐ คน ล่่กสาวิ ๑๐ คน 

ดังนี้แล่, ๔๒๐ แล่ะ ๘,๐๐๐ ที�เป็นไปด้วิยสามารื่ถุแห่่งการื่ส่บตฺ่อแห่่งบุตฺรื่ ห่ล่าน แล่ะ

เห่ล่น ของนางวิิสาขานั้น ได้มีแล่้วิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  ทส วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺา  ทส วิิเสสนะของ ธีตฺโรื่  ปุตฺฺตฺา ก็ดี   

ธีตฺโรื่ ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ 

สัมปทานใน อเห่สุํ,  ทส สองบท วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺา แล่ะ ธีตฺโรื่  ปุตฺฺตฺา ก็ดี  ธีตฺโรื่ ก็ดี 

สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺสุ วิิเสสนะของ ปุตฺฺเตฺสุๆ นิทธารื่ณฺะใน 

เอเกกสฺส  ปุตฺฺตฺสฺส  เอเกกสฺส วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺสฺสๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะสัมปทานใน  

อเห่สุํ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ปุตฺฺตฺา แล่ะ ธีตฺโรื่,  ทส สองบท วิิเสสนะของ 

ปุตฺฺตฺา แล่ะ ธีตฺโรื่  ปุตฺฺตฺา ก็ดี  ธีตฺโรื่ ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เตฺสุๆ วิิเสสนะของ ปุตฺฺเตฺสุๆ นิทธารื่ณฺะใน เอเกกสฺส  

ปุตฺฺตฺสฺส  เอเกกสฺส วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺสฺสๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะสัมปทานใน อเห่สุํ   

จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ปุตฺฺตฺา แล่ะ ธีตฺโรื่  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ,  ปวิตฺฺตฺานิ ก็ดี  

วิีสาธิกานิ ก็ดี  จฺตฺฺตฺารื่ิ ก็ดี วิิเสสนะของ สตฺานิ  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ ปาณฺสห่สฺสานิ  สตฺานิ 

ก็ดี  ปาณฺสห่สฺสานิ ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ ปการื่ัตฺถุะ  

อสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานวิเสนๆ ตฺตฺิยา- 

วิิเสสนะใน ปวิตฺฺตฺานิ  จฺศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ปวิตฺฺตฺานิ  วิีสาธิกานิ  จฺตฺฺตฺารื่ิ   

สตฺานิ แล่ะ อฏฺฺฅ ปาณฺสห่สฺสานิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๔๑. สยํ  วิีสวิสฺสสตฺํ  อฏฺฺฅาสิ,  สีเส  เอกํปิ  ปล่ิตฺํ  นาม  นาโห่สิ,  นิจฺฺจฺํ  โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา  

วิิย  อโห่สิ ฯ

 (วิิสาขา)  สยํ  วิีสวิสฺสสตฺํ  อฏฺฺฅาสิ,  สีเส  เอกํปิ  ปล่ิตฺํ  นาม  น  อโห่สิ,  (สา  วิิสาขา)  นิจฺฺจฺํ   

โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา  วิิย  อโห่สิ ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  อุฏฺฅาสิ ได้ดํารื่งอย่่แล่้วิ  วิีสวิสฺสสตฺ ํสิ้นรื่้อยแห่่งปียี�สิบ  สยํ 

ด้วิยตฺนเอง,  ปิลิตฺํ  นิาม ช่�อ อ.ผมห่งอก  เอุกํํปิิ แม้เส้นห่นึ�ง  นิ  อุโหสิ ไม่ได้มีแล่้วิ  



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 717

สีเส บนศีรื่ษะ,  (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกํา  วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่า

ห่ญิงผ่้อันบุคคล่พึงแสดงขึ้นวิ่ามีกาล่ฝนสิบห่ก  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  นิิจฺฺจฺํ เป็นนิจฺ ฯ

 นางวิิสาขา ได้ดํารื่งอย่่สิ้น ๑๒๐ ปี ด้วิยตฺนเอง, ช่�อวิ่าผมห่งอก แม้เส้นเดียวิ ก็ไม่ได้มี

บนศีรื่ษะเล่ย, นางวิิสาขานั้น เป็นดุจฺถุ่กแสดงวิ่ามีอายุ ๑๖ ปีเป็นนิจฺ

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สยํ กรื่ณฺะใน อฏฺฺฅาสิ  วิีสวิสฺสสตฺํ 

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน อฏฺฺฅาสิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เอกํๆ วิิเสสนะของ ปล่ิตฺํ  นาม

ศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปล่ิตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สีเส 

วิิสยาธารื่ะใน อโห่สิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อโห่สิ,  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นิจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อโห่สิ  โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา  

อุปมาวิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๒. ตฺํ  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิารื่ํ  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺตฺึ  ทิสฺวิา  “กตฺมา  เอตฺฺถุ  วิิสาขาตฺิ  ปฏฺิปุจฺฺฉิตฺาโรื่  

โห่นฺตฺิ ฯ

 (ชนา)  ตฺํ  (วิิสาขํ)  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิารื่ํ  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺตฺึ  ทิสฺวิา  “กตฺมา  เอตฺฺถุ  (อิตฺฺถุีสุ)  วิิสาขาตฺิ   

ปฏฺิปุจฺฺฉิตฺาโรื่  โห่นฺตฺิ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ตฺํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  ปิุตฺฺตฺนิตฺฺตฺปิริวิารํ  

ผ่้มีบุตฺรื่แล่ะห่ล่านเป็นบรื่ิวิารื่  คจฺฺฉนิฺตฺึ ผ่้ไปอย่่  วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่  ปิฏิปิุจฺฺฉิตฺาโร เป็นผ่้

ถุามกล่ับ  อุิตฺิ วิ่า  “เอุตฺฺถุ  (อุิตฺฺถุีสุ)  วิิสาขา อ.- ในห่ญิง ท. เห่ล่่านี้ห่นา -นางวิิสาขา  

กํตฺมา คนไห่น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

  พวิกชน เห่็นนางวิิสาขานั้น ผ่้มีบุตฺรื่แล่ะห่ล่านเป็นบรื่ิวิารื่ ผ่้กําล่ังไปวิิห่ารื่ เป็นผ่้ถุาม

กล่ับวิ่า “ในบรื่รื่ดาห่ญิงเห่ล่่านี้ นางวิิสาขาคนไห่น ?”

 ชนา สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ ก็ดี  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิารื่ํ ก็ดี  

วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺึๆ  

วิิเสสนะของ วิิสาขํ  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โห่นฺตฺิ  “กตฺมา วิิเสสนะของ วิิสาขา  เอตฺฺถุ 

วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีสุๆ นิทธารื่ณฺะใน วิิสาขาๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์  

สรื่่ปะใน ปฏฺิปุจฺฺฉิตฺาโรื่ๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ
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๒๔๓. เย  นํ  คจฺฺฉนฺตฺึ  ปสฺสนฺตฺิ,  “อิทานิ  โถุกํ  คจฺฺฉตฺุ,  คจฺฺฉมานาวิ  โน  อยฺยา  โสภิตฺีตฺิ   

จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 เย  (ชนา)  นํ  (วิิสาขํ)  คจฺฺฉนฺตฺึ  ปสฺสนฺตฺิ,  (เตฺ  ชนา)  “(อมฺห่ากํ  อยฺยา)  อิทานิ  โถุกํ  คจฺฺฉตฺุ,   

คจฺฺฉมานา  เอวิ  โน  อยฺยา  โสภิตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใด  ปิสฺสนิฺตฺิ ย่อมเห่็น  นิํ  วิิสาขํ ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น   

คจฺฺฉนิฺตฺึ ผ่้ไปอย่่,  (เตฺ  ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น  จฺินิฺเตฺนิฺตฺิ ย่อมคิด  อุิตฺิ วิ่า  “(อุยฺยา) 

อ.แม่เจฺ้า  (อุมฺหากํํ) ของเรื่า ท.  คจฺฺฉตฺุ จฺงไป  โถุกํํ ห่น่อยห่นึ�ง  อุิทานิิ ในกาล่นี้,   

อุยฺยา อ.แม่เจฺ้า  โนิ ของเรื่า ท.  คจฺฺฉมานิา  เอุวิ ผ่้ไปอย่่นั�นเทียวิ  โสภตฺิ ย่อมงาม”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชนเห่ล่่าใด ย่อมเห่็นนางวิิสาขานั้น ผ่้กําล่ังไปอย่่, พวิกชนเห่ล่่านั้น คิดวิ่า “แม่

เจฺ้าของพวิกเรื่า จฺงไปห่น่อยห่นึ�ง ในบัดนี้, แม่เจฺ้าของพวิกเรื่า ผ่้กําล่ังไปนั�นแห่ล่ะ ย่อม

งาม”

 เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ ก็ดี  คจฺฺฉนฺตฺึ 

ก็ดี วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสนฺตฺิ,  เตฺ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

จฺินฺเตฺนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน อยฺยา  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน คจฺฺฉตฺุ  โถุกํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน  

คจฺฺฉตฺุ,  อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้า

กับ คจฺฺฉมานาๆ วิิเสสนะของ อยฺยา  โน สามีสัมพันธะใน อยฺยา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๔. เย  นํ  ฅิตฺํ  นิสินฺนํ  นิปนฺนํ  ปสฺสนฺตฺิ,  “อิทานิ  โถุกํ  นิปชฺชตฺุ,  นิปนฺนาวิ  โน  อยฺยา  

โสภิตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 เย  (ชนา)  นํ  (วิิสาขํ)  ฅิตฺํ  นิสินฺนํ  นิปนฺนํ  ปสฺสนฺตฺิ,  (เตฺ  ชนา)  “(อมฺห่ากํ  อยฺยา)  อิทานิ  โถุกํ  

นิปชฺชตฺุ,  นิปนฺนา  เอวิ  โน  อยฺยา  โสภิตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 เย  (ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่าใด  ปิสฺสนิฺตฺิ ย่อมเห่็น  นิํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น  ฅิตฺํ  
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ผ่้ย่นอย่่แล่้วิ  นิิสินิฺนิํ ผ่้นั�งแล่้วิ  นิิปินิฺนิํ ผ่้นอนแล่้วิ,  (เตฺ  ชนิา) อ.ชน ท. เห่ล่่านั้น   

จฺินิฺเตฺนิฺตฺิ ย่อมคิด  อุิตฺิ วิ่า  “(อุยฺยา) อ.แม่เจฺ้า  (อุมฺหากํํ) ของเรื่า ท.  นิิปิชฺชตฺุ จฺงนอน  

โถุกํํ ห่น่อยห่นึ�ง  อุิทานิิ ในกาล่นี้,  อุยฺยา อ.แม่เจฺ้า  โนิ ของเรื่า ท.  นิิปินิฺนิา  เอุวิ  

ผ่้นอนแล่้วิแล่  โสภตฺิ ย่อมงาม”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชนเห่ล่่าใด ย่อมเห่็นนางวิิสาขานั้น ผ่้ย่น ผ่้นั�ง ผ่้นอน, พวิกชนเห่ล่่านั้น ย่อมคิดวิ่า 

“แม่เจฺ้าของพวิกเรื่า จฺงนอนห่น่อยห่นึ�งในบัดนี้, แม่เจฺ้าของพวิกเรื่า ผ่้นอนแล่้วินั�น

แห่ล่ะ ย่อมงาม” 

 เย วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ ก็ดี  ฅิตฺํ ก็ดี  

นิสินฺนํ ก็ดี  นิปนฺนํ ก็ดี วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสนฺตฺิ,  เตฺ วิิเสสนะของ 

ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน นิปชฺชตฺุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน อยฺยา  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน นิปชฺชตฺุ  

โถุกํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิปชฺชตฺุ,  อยฺยา สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นิปนฺนาๆ วิิเสสนะของ อยฺยา  โน สามีสัมพันธะใน อยฺยา”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๕. อิตฺิ  สา  “จฺตฺ่สุ  อิรื่ิยาปเถุสุ  อสุกอิรื่ิยาปเถุ  นาม  น  โสภิตฺีตฺิ  น  วิตฺฺตฺพฺพา  อโห่สิ ฯ

 อิตฺิ  สา  (วิิสาขา  เกนจฺิ)  “(วิิสาขา)  จฺตฺ่สุ  อิรื่ิยาปเถุสุ  อสุกอิรื่ิยาปเถุ  นาม  น  โสภิตฺีตฺิ   

น  วิตฺฺตฺพฺพา  อโห่สิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  (เกํนิจฺิ)  วิตฺฺตฺพฺฺพฺา เป็นผ่้ อันใครื่ๆ พึงกล่่าวิ  อุิตฺิ วิ่า  

“(วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  นิ  โสภตฺิ ย่อมไม่งาม  จฺตฺูสุ  อุิริยาปิเถุสุ  อุสุกํอุิริยาปิเถุ  

นิาม ช่�อใน- ในอิรื่ิยาบถุ ท. สี�ห่นา -อรื่ิยาบถุโน้น”  อุิตฺิ ดังนี้  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  นิ 

ห่ามิได้  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 นางวิิสาขานั้น ได้เป็นผ่้อันใครื่ๆ ไม่ควิรื่กล่่าวิวิ่า “นางวิิสาขา ย่อมไม่งามในบรื่รื่ดา

อิรื่ิยาบถุทั้ง ๔ อิรื่ิยาบถุช่�อโน้น” ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์  

ปการื่ัตฺถุะ  เกนจฺิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิตฺฺตฺพฺพา  “วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน โสภิตฺิๆ อาขยาตฺ-
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บทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺตฺ่สุ วิิเสสนะของ อิรื่ิยาปเถุสุๆ นิทธารื่ณฺะใน อสุกอิรื่ิยาปเถุ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ อสุกอิรื่ิยาปเถุๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะวิิสยาธารื่ะใน โสภิตฺิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน โสภิตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺตฺพฺพา   นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  วิตฺฺตฺพฺพา  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๖. ป�ฺฺจฺนฺนํ  โข  ปน  ห่ตฺฺถุีนํ  ถุามํ  ธาเรื่ตฺิ ฯ

 (สา  วิิสาขา)  ป�ฺฺจฺนฺนํ  โข  ปน  ห่ตฺฺถุีนํ  ถุามํ  ธาเรื่ตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ธาเรตฺิ ย่อมทรื่งไวิ้  ถุามํ ซึ่ึ�งกําล่ัง  หตฺฺถุีนิํ  

แห่่งช้าง ท.  ปิญฺจฺนิฺนิํ  โข ห่้าเช่อกแล่ ฯ

 ก็ นางวิิสาขานั้น ย่อมทรื่งกําล่ังของช้าง ๕ เช่อกแล่

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ธาเรื่ตฺิๆ อาขยาตฺ-

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ป�ฺฺจฺนฺนํ วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุีนํ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  ห่ตฺฺถุีนํ สามี- 

สัมพันธะใน ถุามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ธาเรื่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๗. รื่าชา  “วิิสาขา  กิรื่  ป�ฺฺจฺนฺนํ  ห่ตฺฺถุีนํ  ถุามํ  ธาเรื่ตฺีตฺิ  สุตฺฺวิา  ตฺสฺสา  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  

ธมฺมํ  สุตฺฺวิา  อาคมนเวิล่าย  ถุามํ  วิีมํสิตฺุกาโม  ห่ตฺฺถุึ  วิิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 รื่าชา  “วิิสาขา  กิรื่  ป�ฺฺจฺนฺนํ  ห่ตฺฺถุีนํ  ถุามํ  ธาเรื่ตฺีตฺิ  สุตฺฺวิา  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  

ธมฺมํ  สุตฺฺวิา  อาคมนเวิล่าย  ถุามํ  วิีมํสิตฺุกาโม  (หุ่ตฺฺวิา  รื่าชปุรื่ิสํ)  ห่ตฺฺถุึ  วิิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  สุตฺฺวิา ทรื่งสดับแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “กํิร ได้ยินวิ่า  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  

ธาเรตฺิ ย่อมทรื่งไวิ้  ถุามํ ซึ่ึ�งกําล่ัง  หตฺฺถุีนิํ แห่่งช้าง ท.  ปิญฺจฺนิฺนิํ ห่้า”  อุิตฺิ ดังนี้   

วิีมํสิตฺุกําโม เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันทดล่อง  ถุามํ ซึ่ึ�งกําล่ัง  วิิหารํ  คนิฺตฺฺวิา  ธมฺมํ  สุตฺฺวิา  

อุาคมนิเวิลาย ในเวิล่าเป็นที� ไปแล่้วิ ส่่วิิห่ารื่ ฟัง ซึ่ึ�งธรื่รื่ม แล่้วิจฺึงมา  ตฺสฺสา   

(วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  (หุตฺฺวิา) เป็น  (ราชปิุริสํ) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ   

วิิสฺสชฺชาเปิสิ ให่้ปล่่อยแล่้วิ  หตฺฺถุึ ซึ่ึ�งช้าง ฯ

 พรื่ะรื่าชา ทรื่งสดับวิ่า “เล่่าล่่อมาวิ่า นางวิิสาขา ย่อมทรื่งกําล่ังของช้าง ๕ เช่อก” ดังนี้ 
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เป็นผ่้ปรื่ะสงค์จฺะทดล่องกําล่ัง ในเวิล่าเป็นที�ไปส่่วิิห่ารื่ ฟังธรื่รื่มแล่้วิจฺึงมา ทรื่งรื่ับสั�งให่้

รื่าชบุรืุ่ษปล่่อยช้าง

 รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วิิสฺสชฺชาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  

วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ธาเรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ป�ฺฺจฺนฺนํ วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุีนํๆ 

สามีสัมพันธะใน ถุามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ธาเรื่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน หุ่ตฺฺวิา  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน อาคมน-  วิิห่ารื่ํ  

สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สุตฺฺวิา  ธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคมนเวิล่ายๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วิีมํสิตฺุกาโม  ถุามํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

วิีมํสิตฺุกาโมๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิสฺสชฺชาเปสิ  รื่าชปุรื่ิสํ การื่ิตฺ-

กัมมะใน วิิสฺสชฺชาเปสิ  ห่ตฺฺถุึ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๘. โส  โสณฺฺฑํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  วิิสาขาภิิมุโข  อคมาสิ ฯ

 โส  (ห่ตฺฺถุี)  โสณฺฺฑํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  วิิสาขาภิิมุโข  อคมาสิ ฯ

 โส  (หตฺฺถุี) อ.ช้างนั้น  อุุกํฺขิปิิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  โสณฺฑํ ซึ่ึ�งงวิง  วิิสาขาภิมุโข ตฺัวิมีห่น้า

เฉพาะตฺ่อนางวิิสาขา  อุคมาสิ ได้ไปแล่้วิ ฯ

 ช้างนั้น ยกงวิงขึ้น มีห่น้าตฺ่อนางวิิสาขา ได้วิิ�งไปแล่้วิ

 โส วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โสณฺฺฑํ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน อุกฺขิปิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคมาสิ  วิิสาขาภิิมุโข วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุี ฯ

 ................................................................................................................................

๒๔๙. ตฺสฺสา  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  ป�ฺฺจฺสตฺา  เอกจฺฺจฺา  ปล่ายึสุ,  เอกจฺฺจฺา  นํ  อปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา,   

“กิมิทนฺตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  “รื่าชา  กิรื่  เตฺ  อยฺเย  ถุามํ  วิีมํสิตฺุกาโม  ห่ตฺฺถุึ  วิิสฺสชฺชาเปสีตฺิ   

วิทึสุ ฯ

 ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  ป�ฺฺจฺสตฺา  เอกจฺฺจฺา  ปล่ายึสุ,  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย)   

เอกจฺฺจฺา  นํ  (วิิสาขํ)  อปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา,  “กึ  อิทํ  (การื่ณฺํ)”  อิตฺิ  (วิจฺเน  วิิสาขาย)  วิุตฺฺเตฺ,  “รื่าชา  กิรื่  

เตฺ  อยฺเย  ถุามํ  วิีมํสิตฺุกาโม  (หุ่ตฺฺวิา  รื่าชปุรื่ิสํ)  ห่ตฺฺถุึ  วิิสฺสชฺชาเปสีตฺิ  วิทึสุ ฯ
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 ปิริวิาริตฺฺถุิโย อ.ห่ญิงผ่้เป็นบรื่ิวิารื่  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขา  ปิญฺจฺสตฺา  

มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณฺ  เอุกํจฺฺจฺา บางพวิก  ปิลายึสุ ห่นีไปแล่้วิ,  (ปิริวิาริตฺฺถุิโย)  

อ.ห่ญิงผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ ท.  (ตฺสฺสา  วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  เอุกํจฺฺจฺา บางพวิก   

อุปิริจฺฺจฺชิตฺฺวิา ไม่สล่ะแล่้วิ  นิํ  (วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั้น,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  

“อุิทํ  (กํารณํ) อ.เห่ตฺุนี้  กํึ อะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  (วิิสาขาย) อันนางวิิสาขา  วิุตฺฺเตฺ กล่่าวิ

แล่้วิ,  วิทึสุ กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺเย ข้าแตฺ่แม่เจฺ้า  กํิร ได้ยินวิ่า  ราชา อ.พรื่ะรื่าชา  

วิีมํสิตฺุกําโม เป็นผ่้ทรื่งปรื่ะสงค์เพ่�ออันทดล่อง  ถุามํ ซึ่ึ�งกําล่ัง  เตฺ ของท่าน  (หุตฺฺวิา) 

เป็น  (ราชปิุริสํ) ทรื่งยังรื่าชบุรืุ่ษ  วิิสฺสชฺชาเปิสิ ให่้ปล่่อยแล่้วิ  หตฺฺถุึ ซึ่ึ�งช้าง”  อุิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 ห่ญิงผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ทั้งห่ล่ายปรื่ะมาณฺ ๕๐๐ คน ของนางวิิสาขานั้น บางพวิก ก็ห่นีไป 

บางพวิกไม่สล่ะนางวิิสาขานั้น, เม่�อนางวิิสาขากล่่าวิวิ่า “เห่ตฺุนี้อะไรื่ ?”, ก็กล่่าวิวิ่า “แม่

เจฺ้า ทรื่าบมาวิ่า พรื่ะรื่าชาทรื่งมีควิามปรื่ะสงค์จฺะทดล่องกําล่ังของท่าน จฺึงให่้รื่าชบุรืุ่ษ

ปล่่อยช้าง”

 ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย สุทธกัตฺตฺาใน ปล่ายึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ  

วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  ป�ฺฺจฺสตฺา ก็ดี  เอกจฺฺจฺา ก็ดี วิิเสสนะของ  

ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย,  ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย สุทธกัตฺตฺาใน วิทึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะ

ของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  เอกจฺฺจฺา วิิเสสนะใน ปรื่ิวิารื่ิตฺฺถุิโย  นํ  

วิิเสสนะของ วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิทึสุ,  “กึ ก็ดี  

อิทํ ก็ดี วิิเสสนะของ การื่ณฺํๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ 

ล่ักขณฺกิรื่ิยา  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  อยฺเย อาล่ปนะ  กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  

รื่าชา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วิิสฺสชฺชาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สามีสัมพันธะใน 

ถุามํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิีมํสิตฺุกาโมๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

วิิสฺสชฺชาเปสิ  รื่าชปุรื่ิสํ การื่ิตฺกัมมะใน วิิสฺสชฺชาเปสิ  ห่ตฺฺถุึ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิสฺสชฺชาเปสิ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิทึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๐. วิิสาขา  “อิมํ  ทิสฺวิา  กึ  ปล่ายิเตฺน,  กถุนฺนุ  โข  ตฺํ  คณฺฺห่ิสฺสามีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา   

“สเจฺ  ตฺํ  ทฬฺห่ํ  คณฺฺห่ิสฺสามิ,  วิินสฺเสยฺยาตฺิ  ทฺวิีห่ิ  องฺคุล่ีห่ิ  โสณฺฺฑาย  คเห่ตฺฺวิา   
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ปฏฺิปฺปณฺาเมสิ ฯ

 วิิสาขา  “อิมํ  (ห่ตฺฺถุึ)  ทิสฺวิา  กึ  (ปโยชนํ)  ปล่ายิเตฺน,  (อห่ํ)  กถุํ  นุ  โข  ตฺํ  (ห่ตฺฺถุึ)   

คณฺฺห่ิสฺสามีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “สเจฺ  (อห่ํ)  ตฺํ  (ห่ตฺฺถุึ)  ทฬฺห่ํ  คณฺฺห่ิสฺสามิ,  (โส  ห่ตฺฺถุี)  วิินสฺเสยฺยาตฺิ  

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ทฺวิีห่ิ  องฺคุล่ีห่ิ  โสณฺฺฑาย  คเห่ตฺฺวิา  (ห่ตฺฺถุึ)  ปฏฺิปฺปณฺาเมสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “กํึ  (ปิโยชนิํ) อ.ปรื่ะโยชน์อะไรื่   

อุิมํ  (หตฺฺถุึ)  ทิสฺวิา  ปิลายิเตฺนิ ด้วิยการื่เห่็น ซึ่ึ�งช้าง แล่้วิจฺึงห่นีไป,  (อุหํ) อ.เรื่า  

คณฺหิสฺสามิ จฺักจฺับ  ตฺํ  (หตฺฺถุึ) ซึ่ึ�งช้างนั้น  กํถุํ  นิุ  โข อย่างไรื่ห่นอแล่”  อุิตฺิ ดังนี้   

(จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ ว่ิา  “สเจฺ ถุ้าวิ่า  (อุหํ) อ.เรื่า  คณฺหิสฺสามิ จฺักจฺับ  ตฺํ  (หตฺฺถุึ) 

ซึ่ึ�งช้างนั้น  ทฬฺหํ ให่้มั�นไซึ่รื่้,  (โส  หตฺฺถุี) อ.ช้างนั้น  วิินิสฺเสยฺย พึงฉิบห่าย”  อุิตฺิ ดังนี้  

คเหตฺฺวิา จฺับแล่้วิ  โสณฺฑาย ที�งวิง  อุงฺคุลีหิ ด้วิยนิ้วิ ท.  ทฺวิีหิ สอง  (หตฺฺถุึ) ยังช้าง  

ปิฏิปิฺปิณาเมสิ ให่้น้อมกล่ับแล่้วิ ฯ

 นางวิิสาขา คิดวิ่า “ปรื่ะโยชน์อะไรื่ ด้วิยการื่เห่็นช้างแล่้วิห่นีไป, เรื่าจฺักจฺับช้างนั้น 

อย่างไรื่ห่นอแล่” ดังนี้ แล่้วิคิดวิ่า “ถุ้าเรื่าจฺักจฺับช้างนั้นให่้มั�นไซึ่รื่้, ช้างนั้น พึงฉิบห่าย” 

ดังนี้ จฺึงใช้นิ้วิม่อ ๒ นิ้วิ จฺับที�งวิง แล่้วิผล่ักช้างให่้น้อมกล่ับไป

 วิิสาขา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปฏฺิปฺปณฺาเมสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  “กึ วิิเสสนะของ  

ปโยชนํๆ ล่ิงคัตฺถุะ  อิมํ วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

ปล่ายิเตฺนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ปโยชนํ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ิสฺสามิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  กถุํ  นุ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  ตฺํ วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุึๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน คณฺฺห่ิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  

“สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ  

วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิสฺสามิ  ทฬฺห่ํ วิิกตฺิกัมมะใน คณฺฺห่ิสฺสามิ,  โส  

วิิเสสนะของ ห่ตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิินสฺเสยฺยๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คเห่ตฺฺวิา  ทฺวิีห่ิ วิิเสสนะของ องฺคุล่ีห่ิๆ กรื่ณฺะ

ใน คเห่ตฺฺวิา  โสณฺฺฑาย วิิสยาธารื่ะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺิปฺปณฺาเมสิ   

ห่ตฺฺถุึ การื่ิตฺกัมมะใน ปฏฺิปฺปณฺาเมสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๕๑. ห่ตฺฺถุี  อตฺฺตฺานํ  สณฺฺฅาตฺํุ  นาสกฺขิ,  รื่าชงฺคเณฺ  อุกฺกุฏฺิโก  หุ่ตฺฺวิา  ปตฺิ ฯ

 ห่ตฺฺถุี  อตฺฺตฺานํ  สณฺฺฅาตฺํุ  น  อสกฺขิ,  รื่าชงฺคเณฺ  อุกฺกุฏฺิโก  หุ่ตฺฺวิา  ปตฺิ ฯ

 หตฺฺถุี อ.ช้าง  นิ  อุสกํฺขิ ไม่ได้อาจฺแล่้วิ  สณฺฅาตฺุํ เพ่�ออันดํารื่งอย่่ด้วิยดี  อุตฺฺตฺานิํ  

ซึ่ึ�งตฺน,  อุุกํฺกํุฏิโกํ เป็นสัตฺวิ์กรื่ะโห่ย่ง  หุตฺฺวิา เป็น  ปิตฺิ ล่้มล่งแล่้วิ  ราชงฺคเณ ที�เนิน

แห่่งพรื่ะรื่าชา ฯ

 ช้าง ไม่ได้อาจฺเพ่�อจฺะดํารื่งตฺนอย่่ด้วิยดีได้, เป็นสัตฺวิ์กรื่ะโห่ย่ง ล่้มล่งที�สนามห่ล่วิง

 ห่ตฺฺถุี สุทธกัตฺตฺาใน อสกฺขิ แล่ะ ปตฺิ  อสกฺขิ ก็ดี  ปตฺิ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺานํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน สณฺฺฅาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อสกฺขิ,   

รื่าชงฺคเณฺ วิิสยาธารื่ะใน หุ่ตฺฺวิา  อุกฺกุฏฺิโก วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน  

ปตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๒. มห่าชโน  สาธุการื่ํ  อทาสิ ฯ

 มหาชโนิ อ.มห่าชน  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  สาธุกํารํ ซึ่ึ�งสาธุการื่ ฯ

 มห่าชน ได้ให่้สาธุการื่

 มห่าชโน สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาธุการื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๓. สา  สปรื่ิวิารื่า  โสตฺฺถุินา  เคห่ํ  อคมาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  สปรื่ิวิารื่า  โสตฺฺถุินา  เคห่ํ  อคมาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  สปิริวิารา ผ่้เป็นไปกับด้วิยบรื่ิวิารื่  อุคมาสิ ได้ไปแล่้วิ  

เคหํ ส่่เรื่่อน  โสตฺฺถุินิา โดยสวิัสดี ฯ

 นางวิิสาขานั้น พรื่้อมกับบรื่ิวิารื่ ได้ไปส่่เรื่่อนโดยสวิัสดี

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สปรื่ิวิารื่า  

วิิเสสนะของ วิิสาขา  โสตฺฺถุินา ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อคมาสิ  เคห่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน  
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อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๔. เตฺน  โข  ปน  สมเยน  สาวิตฺฺถุิยํ  วิิสาขา  มิคารื่มาตฺา  พหุ่ปุตฺฺตฺา  โห่ตฺิ  พหุ่นตฺฺตฺา   

อโรื่คปุตฺฺตฺา  อโรื่คนตฺฺตฺา  อภิิมงฺคล่สมฺมตฺา ฯ

 เตฺน  โข  ปน  สมเยน  สาวิตฺฺถุิยํ  วิิสาขา  มิคารื่มาตฺา  พหุ่ปุตฺฺตฺา  โห่ตฺิ  พหุ่นตฺฺตฺา  อโรื่คปุตฺฺตฺา   

อโรื่คนตฺฺตฺา  (มห่าชเนน)  อภิิมงฺคล่สมฺมตฺา ฯ

 ปินิ ก็  เตฺนิ  โข  สมเยนิ ในสมัยนั้นแล่  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  มิคารมาตฺา ผ่้มิคารื่-

มารื่ดา  พฺหุปิุตฺฺตฺา เป็นผ่้มีบุตฺรื่มาก  พฺหุนิตฺฺตฺา เป็นผ่้มีห่ล่านมาก  อุโรคปิุตฺฺตฺา  

เป็นผ่้มีบุตฺรื่ผ่้ไม่มีโรื่ค  อุโรคนิตฺฺตฺา เป็นผ่้มีห่ล่านผ่้ไม่มีโรื่ค  (มหาชเนินิ)  อุภิมงฺคล-

สมฺมตฺา เป็นผ่้ อันมห่าชน รื่่้ด้วิยดีวิ่าผ่้เป็นมงคล่ยิ�ง  โหตฺิ ย่อมเป็น  สาวิตฺฺถุิยํ ในเม่อง

สาวิัตฺถุี ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล่ นางวิิสาขาผ่้มิคารื่มารื่ดา เป็นผ่้มีบุตฺรื่มาก เป็นผ่้มีห่ล่านมาก เป็นผ่้มี

บุตฺรื่ผ่้ไรื่้โรื่ค เป็นผ่้มีห่ล่านผ่้ไรื่้โรื่ค เป็นผ่้อันมห่าชนสมมุตฺิวิ่าเป็นมงคล่ยิ�ง ในเม่อง 

สาวิัตฺถุี

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เตฺน วิิเสสนะของ สมเยนๆ ตฺตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน โห่ตฺิ   

โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สาวิตฺฺถุิยํ 

วิิสยาธารื่ะใน โห่ตฺิ  มิคารื่มาตฺา ก็ดี  พหุ่ปุตฺฺตฺา ก็ดี  พหุ่นตฺฺตฺา ก็ดี  อโรื่คปุตฺฺตฺา ก็ดี   

อโรื่คนตฺฺตฺา ก็ดี อภิิมงฺคล่สมฺมตฺา ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  มห่าชเนน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

อภิิมงฺคล่สมฺมตฺา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๕. ตฺาวิตฺเกสุ  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺสห่สฺเสสุ  เอโกปิ  อนฺตฺรื่า  มรื่ณฺปฺปตฺฺโตฺ  นาม  นาโห่สิ ฯ

 ตฺาวิตฺเกสุ  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺสห่สฺเสสุ  เอโกปิ  (ปุตฺฺโตฺ  วิา  นตฺฺตฺา  วิา)  อนฺตฺรื่า  มรื่ณฺปฺปตฺฺโตฺ  นาม   

น  อโห่สิ ฯ

 ตฺาวิตฺเกํสุ  ปิุตฺฺตฺนิตฺฺตฺสหสฺเสสุ  เอุโกํปิิ  (ปิุตฺฺโตฺ  วิา  นิตฺฺตฺา  วิา) อ.- ในพันแห่่งบุตฺรื่

แล่ะห่ล่าน ท. มีปรื่ะมาณฺเท่านั้นห่นา -บุตฺรื่ห่รื่่อ  ห่รื่่อวิ่าห่ล่าน แม้คนห่นึ�ง  มรณปิฺ- 

ปิตฺฺโตฺ  นิาม ช่�อวิ่าเป็นผ่้ถุึงแล่้วิซึ่ึ�งควิามตฺาย  อุนิฺตฺรา ในรื่ะห่วิ่าง  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ  
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นิ ห่ามิได้ ฯ

 ในบรื่รื่ดาบุตฺรื่แล่ะห่ล่านห่ล่ายพันมีปรื่ะมาณฺเท่านั้น บุตฺรื่ห่รื่่อห่ล่านแม้คนห่นึ�ง ช่�อวิ่า

เป็นผ่้ถุึงควิามตฺายในรื่ะห่วิ่างกล่างคัน ไม่ได้มีเล่ย

 ตฺาวิตฺเกสุ วิิเสสนะของ ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺสห่สฺเสสุๆ นิทธารื่ณฺะใน เอโกปิ  ปุตฺฺโตฺ  วิา  นตฺฺตฺา  

วิา  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เอโกๆ วิิเสสนะของ ปุตฺฺโตฺ แล่ะ นตฺฺตฺา  ปุตฺฺโตฺ ก็ดี   

นตฺฺตฺา ก็ดี นิทธารื่ณฺียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิา สองศัพท์ 

ปทวิิกัปปัตฺถุะเข้ากับ ปุตฺฺโตฺ แล่ะ นตฺฺตฺา  อนฺตฺรื่า วิิสยาธารื่ะใน มรื่ณฺปฺปตฺฺโตฺ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ มรื่ณฺปฺปตฺฺโตฺๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๖. สาวิตฺฺถุีวิาสิโน  มงฺคเล่สุ  ฉเณฺสุ  วิิสาขํ  ปฅมํ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  โภิเชนฺตฺิ ฯ   

 สาวิตฺฺถุีวิาสิโน  (ชนา)  มงฺคเล่สุ  ฉเณฺสุ  วิิสาขํ  ปฅมํ  นิมนฺเตฺตฺฺวิา  (วิิสาขํ)  โภิเชนฺตฺิ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  สาวิตฺฺถุีวิาสิโนิ ผ่้อย่่ในเม่องสาวิัตฺถุีโดยปกตฺิ  นิิมนิฺเตฺตฺฺวิา เช่้อเชิญ

แล่้วิ  วิิสาขํ ซึ่ึ�งนางวิิสาขา  ฉเณสุ ในงานฉล่อง ท.  มงฺคเลสุ อันเป็นมงคล่  ปิฅมํ ก่อน  

(วิิสาขํ) ยังนางวิิสาขา  โภเชนิฺตฺิ ย่อมให่้บรื่ิโภิค ฯ

 พวิกชนผ่้อย่่ในเม่องสาวิัตฺถุีโดยปกตฺิ เชิญนางวิิสาขา ในงานฉล่องทั้งห่ล่ายที�เป็นมงคล่ 

ก่อน แล่้วิให่้บรื่ิโภิค

 สาวิตฺฺถุีวิาสิโน วิิเสสนะของ ชนาๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน โภิเชนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  

มงฺคเล่สุ วิิเสสนะของ ฉเณฺสุๆ วิิสยาธารื่ะใน นิมนฺเตฺตฺฺวิา  วิิสาขํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

นิมนฺเตฺตฺฺวิา  ปฅมํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิมนฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โภิเชนฺตฺิ  วิิสาขํ  

การื่ิตฺกัมมะใน โภิเชนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๗. อเถุกสฺมึ  อุสฺสวิทิวิเส  มห่าชเน  มณฺฺฑิตฺปฺปสาธิเตฺ  ธมฺมสฺสวินาย  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺเตฺ,   

วิิสาขาปิ  นิมนฺตฺิตฺฏฺฺฅาเน  ภิุ�ฺฺชิตฺฺวิา  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ปสาเธตฺฺวิา  มห่าชเนน  สทฺธึ   

วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา  อาภิรื่ณฺานิ  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  ทาสิยา  อทาสิ,  ยํ  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ  “เตฺน  โข  

ปน  สมเยน  สาวิตฺฺถุิยํ  อุสฺสโวิ  โห่ตฺิ,  มนุสฺสา  อล่งฺกตฺปฏฺิยตฺฺตฺา  อารื่ามํ  คจฺฺฉนฺตฺิ ฯ  

วิิสาขาปิ  มิคารื่มาตฺา  อล่งฺกตฺปฏฺิยตฺฺตฺา  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ  อถุโข  วิิสาขา  มิคารื่มาตฺา  
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อาภิรื่ณฺานิ  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  อุตฺฺตฺรื่าสงฺเค  ภิณฺฺฑิกํ  พนฺธิตฺฺวิา  ทาสิยา  อทาสิ  “ห่นฺท  เช  อิมํ  

ภิณฺฺฑิกํ  คณฺฺห่าห่ีตฺิ ฯ

 อถุ  เอกสฺมึ  อุสฺสวิทิวิเส  มห่าชเน  มณฺฺฑิตฺปฺปสาธิเตฺ  ธมฺมสฺสวินาย  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺเตฺ,  วิิสาขาปิ  

นิมนฺตฺิตฺฏฺฺฅาเน  ภิุ�ฺฺชิตฺฺวิา  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ปสาเธตฺฺวิา  มห่าชเนน  สทฺธึ  วิิห่ารื่ํ  คนฺตฺฺวิา   

อาภิรื่ณฺานิ  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  (ตฺสฺสา)  ทาสิยา  อทาสิ,  (วิจฺนํ  ธมฺมสงฺคาห่กาจฺรื่ิเยน)  ยํ  (ทาสึ)  สนฺธาย  

วิุตฺฺตฺํ  “เตฺน  โข  ปน  สมเยน  สาวิตฺฺถุิยํ  อุสฺสโวิ  โห่ตฺิ,  มนุสฺสา  อล่งฺกตฺปฏฺิยตฺฺตฺา  อารื่ามํ   

คจฺฺฉนฺตฺิ,  วิิสาขาปิ  มิคารื่มาตฺา  อล่งฺกตฺปฏฺิยตฺฺตฺา  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ  อถุ  โข  วิิสาขา  มิคารื่มาตฺา  

อาภิรื่ณฺานิ  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  อุตฺฺตฺรื่าสงฺเค  ภิณฺฺฑิกํ  พนฺธิตฺฺวิา  ทาสิยา  อทาสิ  ‘ห่นฺท  เช  (ตฺฺวิํ)  อิมํ  

ภิณฺฺฑิกํ  คณฺฺห่าห่ิ’  (อิตฺิ  วิจฺเนน)”  อิตฺิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เอุกํสฺมึ  อุุสฺสวิทิวิเส ในวิันแห่่งมห่รื่สพวิันห่นึ�ง  มหาชเนิ ครื่ั้นเม่�อ

มห่าชน  มณฺฑิตฺปิฺปิสาธิเตฺ ผ่้ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ  คจฺฺฉนิฺเตฺ ไปอย่่  วิิหารํ 

ส่่วิิห่ารื่  ธมฺมสฺสวินิาย เพ่�ออันฟังซึ่ึ�งธรื่รื่ม,  วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  ภุญฺชิตฺฺวิา 

บรื่ิโภิคแล่้วิ  นิิมนิฺตฺิตฺฏฺฅาเนิ ในที�เป็นที�อันบุคคล่เช่้อเชิญแล่้วิ  ปิสาเธตฺฺวิา ปรื่ะดับ

แล่้วิ  มหาลตฺาปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  วิิหารํ  

ส่่วิิห่ารื่  สทฺธึ กับ  มหาชเนินิ ด้วิยมห่าชน  มุญฺจฺิตฺฺวิา เปล่่้องแล่้วิ  อุาภรณานิิ  

ซึ่ึ�งอาภิรื่ณฺ์ ท.  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  (ตฺสฺสา)  ทาสิยา แก่-,  (วิจฺนิํ) อ.คํา  อุิตฺิ วิ่า  “ปินิ ก็  

เตฺนิ  โข  สมเยนิ ในสมัยนั้นแล่  อุุสฺสโวิ อ.มห่รื่สพ  โหตฺิ ย่อมมี  สาวิตฺฺถุิยํ ในเม่อง 

สาวิัตฺถุี,  มนิุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อุลงฺกํตฺปิฺปิฏิยตฺฺตฺา ผ่้ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ  

คจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมไป  อุารามํ ส่่อารื่าม,  วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  มิคารมาตฺา ผ่้เป็น 

มิคารื่มารื่ดา  อุลงฺกํตฺปิฺปิฏิยตฺฺตฺา ผ่้ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ  คจฺฺฉตฺิ ย่อมไป   

วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่,  อุถุ  โข ครื่ั้งนั้นแล่  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  มิคารมาตฺา ผ่้มิคารื่มารื่ดา  

มุญฺจฺิตฺฺวิา เปล่่้องแล่้วิ  อุาภรณานิิ ซึ่ึ�งอาภิรื่ณฺ์ ท.  พฺนิฺธิตฺฺวิา ผ่กแล่้วิ  ภณฺฑิกํํ ให่้เป็น

ห่่ออันมีภิัณฺฑะ  อุุตฺฺตฺราสงฺเค ที�ผ้าสะไบเฉียง  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  ทาสิยา แก่นางทาสี  

(วิจฺเนินิ) ด้วิยคํา  อุิตฺิ วิ่า  ‘เช แน่ะแม่สาวิใช้  หนิฺท เชิญเถุิด  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คณฺหาหิ 

จฺงถุ่อเอา  อุิมํ  ภณฺฑิกํํ ซึ่ึ�งห่่ออันมีภิัณฺฑะนี้’  อุิตฺิ ดังนี้”  อุิตฺิ ดังนี้  (ธมฺมสงฺคาหกํา- 

จฺริเยนิ) อันพรื่ะธรื่รื่มสังคาห่กาจฺารื่ย์  วิุตฺฺตฺํ กล่่าวิแล่้วิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  ยํ  (ทาสึ) 

ซึ่ึ�งนางทาสีใด, -นางทาสีนั้น ฯ
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 ทีนั้น ในวิันมห่รื่สพวิันห่นึ�ง เม่�อมห่าชนผ่้ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ กําล่ังไปส่่วิิห่ารื่ 

เพ่�อฟังธรื่รื่ม, แม้นางวิิสาขา บรื่ิโภิคแล่้วิในที�เป็นทีี�เช่้อเชิญ ปรื่ะดับเครื่่�องปรื่ะดับ 

มห่าล่ดา ไปส่่วิิห่ารื่พรื่้อมกับมห่าชน เปล่่้องอาภิรื่ณฺ์ทั้งห่ล่าย แล่้วิได้ให่้แก่นางทาสี  

คนที�พรื่ะธรื่รื่มสงคาห่กาจฺารื่ย์กล่่าวิห่มายเอาวิ่า “ก็ในสมัยนั้นแล่ มห่รื่สพย่อมมี 

ในเม่องสาวิัตฺถุี, พวิกมนุษย์ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ ย่อมไปส่่อารื่าม, แม้นาง

วิิสาขาผ่้มิคารื่มารื่ดา ผ่้ทั้งปรื่ะดับแล่้วิทั้งตฺกแตฺ่งแล่้วิ ก็ไปส่่วิิห่ารื่, ทีนั้นแล่ นางวิิสาขา

ผ่้มิคารื่มารื่ดา เปล่่้องอาภิรื่ณฺ์ทั้งห่ล่าย ผ่กให่้เป็นห่่อมีภิัณฺฑะที�ผ้าสะใบเฉียง แล่้วิมอบ

ให่้แก่นางทาสีด้วิยคําวิ่า “แน่ะแม่สาวิใช้ เชิญเถุิด เธอจฺงช่วิยถุ่อห่่ออันมีภิัณฺฑะนี้”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกสฺมึ วิิเสสนะของ อุสฺสวิทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อทาสิ  มห่าชเน 

ล่ักขณฺะใน คจฺฺฉนฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  มณฺฺฑิตฺปฺปสาธิเตฺ วิิเสสนะของ มห่าชเน   

ธมฺมสฺสวินาย สัมปทานใน คจฺฺฉนฺเตฺ  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉนฺเตฺ,  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นิมนฺตฺิตฺฏฺฺ-

ฅาเน วิิสยาธารื่ะ ใน ภิุ�ฺฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปสาเธตฺฺวิา  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสาเธตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  มห่าชเนน สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คนฺตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  อาภิรื่ณฺานิ อวิุตฺตฺกัมมะใน มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  ตฺสฺสา  

วิิเสสนะของ ทาสิยาๆ สัมปทาใน อทาสิ,  วิจฺนํ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  

ธมฺมสงฺคาห่กาจฺรื่ิเยน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  ยํ วิิเสสนะของ ทาสึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ  “ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  เตฺน วิิเสสนะของ  

สมเยนๆ ตฺตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน โห่ตฺิ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  สาวิตฺฺถุิยํ วิิสยาธารื่ะใน โห่ตฺิ  

อุสฺสโวิ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  มนุสฺสา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อล่งฺกตฺปฏฺิยตฺฺตฺา วิิเสสนะของ มนุสฺสา  อารื่ามํ สัมปาปุณฺีย- 

กัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มิคารื่มาตฺา  ก็ดี  อล่งฺกตฺปฺปฏฺิยตฺฺตฺา ก็ดี วิิเสสนะของ วิิสาขา   

วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  อถุ กาล่สัตฺตฺมี  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ วิิสาขา สุทธ-

กัตฺตฺา ใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มิคารื่มาตฺา วิิเสสนะของ วิิสาขา  อาภิรื่ณฺานิ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน พนฺธิตฺฺวิา  อุตฺฺตฺรื่าสงฺเค วิิสยาธารื่ะใน 

พนฺธิตฺฺวิา  ภิณฺฺฑิกํ วิิกตฺิกัมมะใน พนฺธิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  ทาสิยา สัมปทาน
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ใน อทาสิ  ‘เช อาล่ปนะ  ห่นฺท อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่าห่ิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสสนะของ ภิณฺฺฑิกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่าห่ิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

วิจฺเนนๆ กรื่ณฺะใน อทาสิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺนํ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๘. สา  กิรื่  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺตฺี  “เอวิรื่่ปํ  มห่คฺฆํ  ปสาธนํ  สีเส  ปฏฺิมุกฺกํ  ยาวิ  ปาทปฺปิฏฺฺฅึ   

อล่งฺการื่ํ  อล่งฺกรื่ิตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ  ปวิิสิตฺํุ  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  ตฺํ  มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  ภิณฺฺฑิกํ  กตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  

ปุ�ฺฺเ�ฺเนวิ  นิพฺพตฺฺตฺาย  ป�ฺฺจฺห่ตฺฺถุิตฺฺถุามธรื่าย  ทาสิยา  ห่ตฺฺเถุ  อทาสิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  กิรื่  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉนฺตฺี  “(มยา)  เอวิรื่่ปํ  มห่คฺฆํ  ปสาธนํ  (มยา)  สีเส  ปฏฺิมุกฺกํ  ยาวิ  

ปาทปฺปิฏฺฺฅึ  อล่งฺการื่ํ  (กตฺฺวิา)  อล่งฺกรื่ิตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ  ปวิิสิตฺํุ  อยุตฺฺตฺนฺตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺํ  (ปสาธนํ)   

มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  ภิณฺฺฑิกํ  กตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  ปุ�ฺฺเ�ฺน  เอวิ  นิพฺพตฺฺตฺาย  ป�ฺฺจฺห่ตฺฺถุิตฺฺถุามธรื่าย  ทาสิยา  

ห่ตฺฺเถุ  อทาสิ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  คจฺฺฉนิฺตฺี ไปอย่่  วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่   

(จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(มยา)  เอุวิรูปิํ  มหคฺฆํ  ปิสาธนิํ  (มยา)  สีเส   

ปิฏิมุกํฺกํํ  ยาวิ  ปิาทปิฺปิิฏฺฅึ  อุลงฺกํารํ  (กํตฺฺวิา)  อุลงฺกํริตฺฺวิา  วิิหารํ  ปิวิิสิตฺํุ อ.อัน-  

อันเรื่า ปรื่ะดับแล่้วิ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ อันมีค่ามาก อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป กรื่ะทํา ให่้เป็น

เครื่่�องปรื่ะดับ อันเรื่า สวิมแล่้วิ ที�ศีรื่ษะ เพียงใด ซึ่ึ�งห่ล่ังแห่่งเท้า -เข้าไป ส่่วิิห่ารื่   

อุยุตฺฺตฺํ ไม่ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้  มุญฺจฺิตฺฺวิา เปล่่้องแล่้วิ  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ

นั้น  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ภณฺฑิกํํ ให่้เป็นห่่ออันมีภิัณฺฑะ  อุทาสิ ได้ให่้แล่้วิ  หตฺฺเถุ ใน

ม่อ  ทาสิยา ของนางทาสี  ปิญฺจฺหตฺฺถุิตฺฺถุามธราย ผ่้ทรื่งไวิ้ซึ่ึ�งกําล่ังแห่่งช้างห่้าเช่อก  

นิิพฺฺพฺตฺฺตฺาย ผ่้บังเกิดแล่้วิ  ปิุญฺเฃนิ  เอุวิ เพรื่าะบุญ  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺนนั�นเทียวิ ฯ

 ได้ยินวิ่า นางวิิสาขานั้น ขณฺะไปส่่วิิห่ารื่ ก็คิดวิ่า “การื่ที�เรื่าปรื่ะดับเครื่่�องปรื่ะดับอันมีค่า

มากเห่็นปานนี้ ทําให่้เป็นเครื่่�องปรื่ะดับอันเรื่าสวิมไวิ้ที�ศีรื่ษะจฺนถุึงห่ล่ังเท้า เข้าไปส่่

วิิห่ารื่ ไม่สมควิรื่เล่ย” ดังนี้แล่้วิ ก็เปล่่้องเครื่่�องปรื่ะดับนั้น ทําให่้เป็นห่่อมีภิัณฺฑะ แล่้วิได้

ให่้ไวิ้ในม่อของนางทาสี ผ่้ทรื่งกําล่ังเท่าช้าง ๕ เช่อก ผ่้บังเกิดเพรื่าะบุญของตฺนนั�น

แห่ล่ะ

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบท
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กัตฺตฺุวิาจฺก  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  “ปวิิสิตฺุํ  

ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน อยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปวิิสิตฺุํ  เอวิรื่่ปํ ก็ดี  

มห่คฺฆํ ก็ดี วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อล่งฺกรื่ิตฺฺวิา  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ปฏฺิมุกฺกํ  สีเส วิิสยาธารื่ะใน ปฏฺิมุกฺกํๆ วิิเสสนะของ อล่งฺการื่ํ  ยาวิศัพท์ กิรื่ิยาวิิเสสนะ

ใน กตฺฺวิา  ปาทปฺปิฏฺฺฅึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ยาวิ  อล่งฺการื่ํ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยา- 

วิิเสสนะใน อล่งฺกรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสิตฺุํ  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปวิิสิตฺุํ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน มุ�ฺฺจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ภิณฺฺฑิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน ปุ�ฺฺเฃน  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

ปุ�ฺฺเฃนๆ เห่ตฺุใน นิพฺพตฺฺตฺายๆ ก็ดี  ป�ฺฺจฺห่ตฺฺถุิตฺฺถุามธรื่าย ก็ดี วิิเสสนะของ ทาสิยาๆ 

สามีสัมพันธะใน ห่ตฺฺเถุๆ วิิสยาธารื่ะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๕๙. สา  เอวิ  ตฺํ  คณฺฺห่ิตฺํุ  สกฺโกตฺิ,  เตฺน  ตฺํ  อาห่  “อมฺม  อิมํ  ปสาธนํ  คณฺฺห่,  สตฺฺถุุ   

สนฺตฺิกา  นิวิตฺฺตฺนกาเล่  ปสาเธสฺสามิ  นนฺตฺิ ฯ

 สา  (ทาสี)  เอวิ  ตฺํ  (ปสาธนํ)  คณฺฺห่ิตฺํุ  สกฺโกตฺิ,  เตฺน  (วิิสาขา)  ตฺํ  (ทาสึ)  อาห่  “อมฺม  (ตฺฺวิํ)  อิมํ  

ปสาธนํ  คณฺฺห่,  (อห่ํ)  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกา  นิวิตฺฺตฺนกาเล่  ปสาเธสฺสามิ  นํ  (ปสาธนํ)”  อิตฺิ ฯ

 สา  เอุวิ  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้นนั�นเทียวิ  สกํฺโกํตฺิ ย่อมอาจฺ  คณฺหิตฺุํ เพ่�ออันถุ่อเอา  ตฺํ  

(ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น,  เตฺนิ เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  อุาห 

กล่่าวิแล่้วิ  ตฺํ  (ทาสึ) กะนางทาสีนั้น  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม แน่ะแม่  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คณฺห  

จฺงถุ่อเอา  อุิมํ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนี้,  (อุหํ) อ.เรื่า  ปิสาเธสฺสามิ จฺักปรื่ะดับ  นิํ  

(ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น  นิิวิตฺฺตฺนิกําเล ในกาล่เป็นที�กล่ับ  สนิฺตฺิกํา จฺากสํานัก  

สตฺฺถุุ ของพรื่ะศาสดา”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางทาสีนั้นนั�นแห่ล่ะ ย่อมอาจฺเพ่�อจฺะถุ่อเอาเครื่่�องปรื่ะดับนั้น, เพรื่าะฉะนั้น นางวิิสาขา 

จฺึงกล่่าวิกะนางทาสีนั้นวิ่า “แม่ เธอจฺงถุ่อเอาเครื่่�องปรื่ะดับนี้, เรื่าจฺักปรื่ะดับเครื่่�อง

ปรื่ะดับนั้น ในกาล่เป็นที�กล่ับจฺากสํานักของพรื่ะศาสดา”

 เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สาๆ วิิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺ-
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บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทาน 

ใน สกฺโกตฺิ,  เตฺน เห่ตฺวิัตฺถุะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ  

วิิเสสนะของ ทาสึๆ อกถุิตฺกัมมะใน อาห่  “อมฺม อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่,  อห่ํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ปสาเธสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุุ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิกาๆ  

อปาทานใน นิวิตฺฺตฺนกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมีใน ปสาเธสฺสามิ  นํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสาเธสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๐. ตฺํ  ปน  ทตฺฺวิา  ฆนมฏฺฺฅกํ  ปสาธนํ  ปสาเธตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  ธมฺมํ   

อสฺโสสิ ฯ 

 (วิิสาขา)  ตฺํ  (ปสาธนํ)  ปน  ทตฺฺวิา  ฆนมฏฺฺฅกํ  ปสาธนํ  ปสาเธตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  อุปสงฺกมิตฺฺวิา  ธมฺมํ  

อสฺโสสิ ฯ

 ปินิ ก็  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ทตฺฺวิา ครื่ั้นให่้แล่้วิ  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น  

ปิสาเธตฺฺวิา ปรื่ะดับแล่้วิ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  ฆนิมฏฺฅกํํ ช่�อวิ่าฆนมัฏฺฐกะ   

อุุปิสงฺกํมิตฺฺวิา เข้าไปเฝ้าแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  อุสฺโสสิ ได้ฟังแล่้วิ  ธมฺมํ  

ซึ่ึ�งธรื่รื่ม ฯ

 ก็ นางวิิสาขา ครื่ั้นให่้เครื่่�องปรื่ะดับนั้นแล่้วิ ก็ปรื่ะดับเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่าฆนมัฏฺฐกะ 

เข้าไปเฝ้าพรื่ะศาสดา ได้ฟังธรื่รื่มแล่้วิ

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อสฺโสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ 

วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ล่ักขณฺัตฺถุะ  ฆนมฏฺฺฅกํ สัญญาวิิเสสนะ

ของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺตฺกัมมะใน ปสาเธตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อสฺโสสิ  ธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อสฺโสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๑. ธมฺมสฺสวินาวิสาเน  ภิควินฺตฺํ  วินฺทิตฺฺวิา  อุฏฺฺฅายาสนา  ปกฺกามิ ฯ

 (วิิสาขา)  ธมฺมสฺสวินาวิสาเน  ภิควินฺตฺํ  วินฺทิตฺฺวิา  อุฏฺฺฅาย  อาสนา  ปกฺกามิ ฯ
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 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  ภควินิฺตฺํ ซึ่ึ�งพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  

ธมฺมสฺสวินิาวิสาเนิ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งการื่ฟังซึ่ึ�งธรื่รื่ม  อุุฏฺฅาย ลุ่กขึ้นแล่้วิ  

อุาสนิา จฺากอาสนะ  ปิกํฺกํามิ ห่ล่ีกไปแล่้วิ ฯ

 นางวิิสาขา ถุวิายบังคมพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ในกาล่จฺบการื่ฟังธรื่รื่ม ลุ่กขึ้นจฺากอาสนะ 

แล่้วิห่ล่ีกไป

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ธมฺมสฺสวินาวิสาเน กาล่สัตฺตฺมี

ใน วินฺทิตฺฺวิา  ภิควินฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺฺฅายๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกามิ  อาสนา อปาทานใน อุฏฺฺฅาย ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๒. สาปิสฺสา  ทาสี  ตฺํ  ปสาธนํ  ปมฺมุฏฺฺฅา ฯ

 สาปิ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  ทาสี  ตฺํ  ปสาธนํ  ปมฺมุฏฺฺฅา ฯ

 สาปิิ  ทาสี อ.นางทาสีแม้นั้น  ปิมฺมุฏฺฅา ห่ล่งล่่มแล่้วิ  ตฺํ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น  

อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น ฯ

 นางทาสีแม้นั้น ห่ล่งล่่มเครื่่�องปรื่ะดับนั้น ของนางวิิสาขานั้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ สาๆ วิิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปมฺมุฏฺฺฅาๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปสาธนํ  ตฺํ วิิเสสนะ

ของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปมฺมุฏฺฺฅา ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๓. ธมฺมํ  สุตฺฺวิา  ปน  ปกฺกนฺตฺาย  ปรื่ิสาย,  สเจฺ  กิ�ฺฺจฺิ  ปมฺมุฏฺฺฅํ  โห่ตฺิ,  ตฺํ  อานนฺทตฺฺเถุโรื่  

ปฏฺิสาเมตฺิ ฯ

 ธมฺมํ  สุตฺฺวิา  ปน  ปกฺกนฺตฺาย  ปรื่ิสาย,  สเจฺ  กิ�ฺฺจฺิ  (วิตฺฺถุุ  ปุคฺคเล่น)  ปมฺมุฏฺฺฅํ  โห่ตฺิ,  ตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  

อานนฺทตฺฺเถุโรื่  ปฏฺิสาเมตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  ปิริสาย ครื่ั้นเม่�อบรื่ิษัท  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  ปิกํฺกํนิฺตฺาย ห่ล่ีกไป

แล่้วิ,  สเจฺ ถุ้าวิ่า  กํิญฺจฺิ  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุุอะไรื่ๆ  (ปิุคฺคเลนิ)  ปิมฺมุฏฺฅํ เป็นของ อันบุคคล่ 

ห่ล่งล่่มไวิ้แล่้วิ  โหตฺิ ย่อมเป็นไซึ่รื่้,  อุานินิฺทตฺฺเถุโร อ.พรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะ  ปิฏิสาเมตฺิ 
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ย่อมเก็บงํา  ตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งวิัตฺถุุนั้น ฯ

 ก็ เม่�อบรื่ิษัทฟังธรื่รื่มแล่้วิ ก็ห่ล่ีกไป, ถุ้าวิัตฺถุุอะไรื่ๆ ที�บุคคล่ห่ล่งล่่มไวิ้, พรื่ะอานนท-

เถุรื่ะ ย่อมเก็บงําวิัตฺถุุนั้น

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ปรื่ิสาย ล่ักขณฺะใน ปกฺกนฺตฺายๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  ธมฺมํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกนฺตฺาย,  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  กิ�ฺฺจฺิ  

วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคเล่น อนภิิห่ิตฺ- 

กัตฺตฺาใน ปมฺมุฏฺฺฅํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อานนฺทตฺฺเถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิสาเมตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิสาเมตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๔. อิตฺิ  โส  ตฺํ  ทิวิสํ  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ทิสฺวิา  สตฺฺถุุ  อาโรื่เจฺสิ  “ภินฺเตฺ  วิิสาขา  ปสาธนํ  

ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  คตฺาตฺิ ฯ

 อิตฺิ  โส  (อานนฺทตฺฺเถุโรื่)  ตฺํ  ทิวิสํ  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ทิสฺวิา  สตฺฺถุุ  อาโรื่เจฺสิ  “ภินฺเตฺ  วิิสาขา   

ปสาธนํ  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  คตฺาตฺิ ฯ

 โส  (อุานินิฺทตฺฺเถุโร) อ.พรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะนั้น  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  มหาลตฺาปิสาธนิํ ซึ่ึ�ง

เครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา  ตฺํ  ทิวิสํ ในวิันนั้น  อุาโรเจฺสิ กรื่าบท่ล่แล่้วิ  สตฺฺถุุ แก่พรื่ะ

ศาสดา  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  ปิมฺมุสฺสิตฺฺวิา 

ห่ล่งล่่มแล่้วิ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  คตฺา ไปแล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ 

ฯ

 พรื่ะอานนทเถุรื่ะนั้น เห่็นเครื่่�องปรื่ะดับมห่าล่ดา ในวิันนั้น กรื่าบท่ล่แก่พรื่ะศาสดาวิ่า 

“ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ นางวิิสาขา ห่ล่งล่่มเครื่่�องปรื่ะดับ ไปแล่้วิ” ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 โส วิิเสสนะของ อานนฺทตฺฺเถุโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อิตฺิศัพท์ ปการื่ัตฺถุะ  ตฺํ วิิเสสนะของ ทิวิสํๆ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน ทิสฺวิา  มห่าล่ตฺาปสาธนํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เจฺสิ  สตฺฺถุุ สัมปทานใน อาโรื่เจฺสิ   

“ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน คตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปสาธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปมฺมุสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คตฺา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่เจฺสิ ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ734

๒๖๕. “เอกมนฺเตฺ  ฅเปห่ิ  อานนฺทาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “(ตฺฺวิํ)  เอกมนฺเตฺ  ฅเปห่ิ  อานนฺทาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุานินิฺท ด่ก่อนอานนท์  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  

ฅเปิหิ จฺงเก็บไวิ้  เอุกํมนิฺเตฺ ณฺ ที�สมควิรื่ส่วินข้างห่นึ�งเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “อานนท์ เธอจฺงเก็บไวิ้ ณฺ ที�สมควิรื่เถุิด”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อานนฺท อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ฅเปห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกมนฺเตฺ วิิสยาธารื่ะใน ฅเปห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๖. เถุโรื่  ตฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา  โสปาณฺปสฺเส  ล่คฺเคตฺฺวิา  ฅเปสิ ฯ

 เถุโรื่  ตฺํ  (ปสาธนํ)  อุกฺขิปิตฺฺวิา  โสปาณฺปสฺเส  ล่คฺเคตฺฺวิา  ฅเปสิ ฯ

 เถุโร อ.พรื่ะเถุรื่ะ  อุุกํฺขิปิิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น   

ลคฺเคตฺฺวิา  ฅเปิสิ คล่้องเก็บไวิ้แล่้วิ  โสปิาณปิสฺเส ที�ข้างแห่่งบันได ฯ

 พรื่ะเถุรื่ะ ยกเครื่่�องปรื่ะดับนั้นขึ้น คล่้องเก็บไวิ้ที�ข้างบันได

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ฅเปสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน อุกฺขิปิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปสิ  โสปาณฺปสฺเส วิิสยาธารื่ะใน ล่คฺเคตฺฺวิาๆ 

สมานกาล่กิรื่ิยาใน ฅเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๗. วิิสาขาปิ  สุปฺปิยาย  สทฺธึ  “อาคนฺตฺุกคมิกคิล่านาทีนํ  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  ชานิสฺสามีตฺิ   

อนฺโตฺวิิห่าเรื่  วิิจฺรื่ิ ฯ

 วิิสาขาปิ  สุปฺปิยาย  สทฺธึ  “(อห่ํ)  อาคนฺตฺุกคมิกคิล่านาทีนํ  (ภิิกฺข่นํ  มยา)  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  (กิจฺฺจฺํ)  

ชานิสฺสามีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  อนฺโตฺวิิห่าเรื่  วิิจฺรื่ิ ฯ

 วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  วิิจฺริ เที�ยวิไปแล่้วิ  อุนิฺโตฺวิิหาเร ในภิายในแห่่งวิิห่ารื่  

สทฺธึ กับ  สุปิฺปิิยาย ด้วิยนางสุปปิยา  จฺินิฺตฺเนินิ ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) อ.เรื่า   
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ชานิิสฺสามิ จฺักรื่่้  (กํิจฺฺจฺํ) ซึ่ึ�งกิจฺ  (มยา)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺยุตฺฺตฺกํํ อันควิรื่แล่้วิแก่ควิามเป็นกิจฺ 

อันเรื่า พึงกรื่ะทํา  (ภิกํขูนิํ) แก่ภิิกษุ ท.  อุาคนิฺตฺุกํคมิกํคิลานิาทีนิํ มีภิิกษุผ่้จฺรื่มา  

ผ่้จฺะเดินทาง แล่ะผ่้ป่วิยไข้เป็นตฺ้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

  แม้นางวิิสาขา เที�ยวิไปในภิายในวิิห่ารื่ พรื่้อมกับนางสุปปิยา ด้วิยควิามคิดวิ่า “เรื่าจฺักรื่่้

กิจฺที�ควิรื่แก่กิจฺอันเรื่าพึงทํา แก่ภิิกษุทั้งห่ล่าย มีภิิกษุผ่้จฺรื่มา ผ่้จฺะเดินทาง แล่ะผ่้ป่วิยไข้

เป็นตฺ้น”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วิิจฺรื่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

สุปฺปิยาย สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน วิิจฺรื่ิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ชานิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อาคนฺตฺุกคมิกคิล่านาทีนํ วิิเสสนะของ ภิิกฺข่นํๆ 

สัมปทานใน กตฺฺตฺพฺพ-  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํๆ วิิเสสนะของ กิจฺฺจฺํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน วิิจฺรื่ิ  อนฺโตฺวิิห่าเรื่ 

วิิสยาธารื่ะใน วิิจฺรื่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๘. ตฺา  ปน  อุปาสิกาโย  อนฺโตฺวิิห่าเรื่  ทิสฺวิา  สปฺปิมธุเตฺล่าทีห่ิ  อตฺฺถุิกา  ปกตฺิยาวิ   

ทห่รื่า  จฺ  สามเณฺรื่า  จฺ  ถุาล่กาทีนิ  คเห่ตฺฺวิา  อุปสงฺกมนฺตฺิ ฯ

 ตฺา  ปน  อุปาสิกาโย  อนฺโตฺวิิห่าเรื่  ทิสฺวิา  สปฺปิมธุเตฺล่าทีห่ิ  (วิตฺฺถุ่ห่ิ)  อตฺฺถุิกา  ปกตฺิยาวิ  ทห่รื่า  

จฺ  สามเณฺรื่า  จฺ  ถุาล่กาทีนิ  (ภิาชนานิ)  คเห่ตฺฺวิา  อุปสงฺกมนฺตฺิ ฯ

 ปินิ ก็  ทหรา  จฺ อ.ภิิกษุห่นุ่ม ท. ด้วิย  สามเณรา  จฺ อ.สามเณฺรื่ ท. ด้วิย  อุตฺฺถุิกํา  

ผ่้มีควิามตฺ้องการื่  (วิตฺฺถุูหิ) ด้วิยวิัตฺถุุ ท.  สปิฺปิิมธุเตฺลาทีหิ มีเนยใส นํ้าผึ้ง แล่ะนํ้ามัน

เป็นตฺ้น  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ตฺา  อุุปิาสิกําโย ซึ่ึ�งอุบาสิกา ท. เห่ล่่านั้น  อุนิฺโตฺวิิหาเร  

ในภิายในแห่่งวิิห่ารื่  ปิกํตฺิยาวิ ตฺามปกตฺิเทียวิ  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  (ภาชนิานิิ)  

ซึ่ึ�งภิาชนะ ท.  ถุาลกําทีนิิ มีถุาดเป็นตฺ้น  อุุปิสงฺกํมนิฺตฺิ ย่อมเข้าไปห่า ฯ

 ก็ ภิิกษุห่นุ่มทั้งห่ล่าย แล่ะสามเณฺรื่ทั้งห่ล่าย ผ่้มีควิามตฺ้องการื่ด้วิยวิัตฺถุุทั้งห่ล่าย มี

เนยใส นํ้าผึ้ง แล่ะนํ้ามันเป็นตฺ้น เห่็นอุบาสิกาเห่ล่่านั้น ในภิายในวิิห่ารื่ตฺามปกตฺิทีเดียวิ 

ถุ่อเอาภิาชนะทั้งห่ล่าย มีถุาดเป็นตฺ้น ย่อมเข้าไปห่า

 ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ทห่รื่า ก็ดี  สามเณฺรื่า ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน อุปสงฺกมนฺตฺิๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ทห่รื่า แล่ะ สามเณฺรื่า   

ตฺา วิิเสสนะของ อุปาสิกาโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  อนฺโตฺวิิห่าเรื่ วิิสยาธารื่ะใน  

ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺมนฺตฺิ  สปฺปิมธุเตฺล่าทีนิ วิิเสนะของ วิตฺฺถุ่ห่ิๆ กรื่ณฺะใน 

อตฺฺถุิกาๆ วิิเสสนะของ ทห่รื่า แล่ะ สามเณฺรื่า  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ปกตฺิยาๆ 

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ทิสฺวิา  ถุาล่กาทีนิ วิิเสสนะของ ภิาชนานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๖๙. ตฺสฺมึปิ  ทิวิเส  ตฺเถุวิ  กรื่ึสุ ฯ

 (เตฺ  ทห่รื่สามเณฺรื่า)  ตฺสฺมึปิ  ทิวิเส  ตฺถุา  เอวิ  กรื่ึสุ ฯ

 (เตฺ  ทหรสามเณรา) อ.ภิิกษุห่นุ่มแล่ะสามเณฺรื่ ท. เห่ล่่านั้น  กํรึสุ กรื่ะทําแล่้วิ  ตฺถุา  

เอุวิ เห่ม่อนอย่างนั้นนั�นเทียวิ  ตฺสฺมึปิิ  ทิวิเส ในวิันแม้นั้น ฯ

 พวิกภิิกษุห่นุ่มแล่ะสามเณฺรื่เห่ล่่านั้น ทําเห่ม่อนอย่างนั้น แม้ในวิันนั้น

 เตฺ วิิเสสนะของ ทห่รื่สามเณฺรื่าๆ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ 

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ตฺสฺมึๆ วิิเสสนะของ ทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน กรื่ึสุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะ

เข้ากับ ตฺถุาๆ กิรื่ิยาวิิเสนะใน กรื่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๐. อเถุกํ  คิล่านํ  ทิสฺวิา  สุปฺปิยา  “เกนตฺฺโถุ  อยฺยสฺสาตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “ปฏฺิจฺฺฉาทนีเยนาตฺิ   

วิุตฺฺเตฺ,  “โห่ตฺุ  อยฺย,  เปเสสฺสามีตฺิ  ทุตฺิยทิวิเส  กปฺปิยมํสํ  อล่ภินฺตฺี  อตฺฺตฺโน  อ่รืุ่มํเสน  

กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ  กตฺฺวิา  ปุน  สตฺฺถุรื่ิ  ปสาเทน  ปากตฺิกสรื่ีรื่าวิ  อโห่สิ ฯ

 อถุ  เอกํ  คิล่านํ  (ภิิกฺขุํ)  ทิสฺวิา  สุปฺปิยา  “เกน  (วิตฺฺถุุนา)  อตฺฺโถุ  อยฺยสฺส  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  

“ปฏฺิจฺฺฉาทนีเยน  (มํเสน  อตฺฺโถุ  มยฺห่ํ  โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (วิจฺเน  เตฺน  ภิิกฺขุนา)  วิุตฺฺเตฺ,  “(เอโส  อตฺฺโถุ)  

โห่ตฺุ  อยฺย,  (อห่ํ)  เปเสสฺสามีตฺิ  (วิตฺฺวิา)  ทุตฺิยทิวิเส  กปฺปิยมํสํ  อล่ภินฺตฺี  อตฺฺตฺโน  อ่รืุ่มํเสน   

(อตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ  กตฺฺวิา  ปุน  สตฺฺถุรื่ิ  ปสาเทน  ปากตฺิกสรื่ีรื่าวิ  อโห่สิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  สุปิฺปิิยา อ.นางสุปปิยา  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  (ภิกํฺขุํ) ซึ่ึ�งภิิกษุ  คิลานิํ ผ่้ป่วิย

ไข้  เอุกํํ รื่่ปห่นึ�ง  ปิุจฺฺฉิตฺฺวิา ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุตฺฺโถุ อ.ควิามตฺ้องการื่  เกํนิ   

(วิตฺฺถุุนิา) ด้วิยวิัตฺถุุอะไรื่  (โหตฺิ) ย่อมมี  อุยฺยสฺส แก่พรื่ะคุณฺเจฺ้า”  อุิตฺิ ดังนี้,  (วิจฺเนิ) 
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ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  “(อุตฺฺโถุ) อ.ควิามตฺ้องการื่  (มํเสนิ) ด้วิยเน่้อ  ปิฏิจฺฺฉาทนิีเยนิ อัน

พึงถุ่กปกปิด  (โหตฺิ) ย่อมมี  (มยฺหํ) แก่อาตฺมา”  อุิตฺิ ดังนี้  (เตฺนิ  ภิกํฺขุนิา) อันภิิกษุนั้น  

วิุตฺฺเตฺ กล่่าวิแล่้วิ,  (วิตฺฺวิา) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺย ข้าแตฺ่พรื่ะคุณฺเจฺ้า  (เอุโส  อุตฺฺโถุ) 

อ.ควิามตฺ้องการื่นั�น  โหตฺุ จฺงยกไวิ้,  (อุหํ) อ.ดิฉัน  เปิเสสฺสามิ จฺักส่งมา”  อุิตฺิ ดังนี้  

อุลภนิฺตฺี เม่�อไม่ได้  กํปิฺปิิยมํสํ ซึ่ึ�งเน่้อที�เป็นกัปปิยะ  ทุตฺิยทิวิเส ในวิันที�สอง  กํตฺฺวิา 

กรื่ะทําแล่้วิ  (อุตฺฺตฺนิา)  กํตฺฺตฺพฺฺพฺกํิจฺฺจฺํ ซึ่ึ�งกิจฺ อันตฺน พึงกรื่ะทํา  อุูรุมํเสนิ ด้วิยเน่้อแห่่ง

ขาอ่อน  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺน  ปิากํตฺิกํสรีราวิ เป็นผ่้มีสรื่ีรื่ะอันตฺั้งอย่่ตฺามปกตฺิเทียวิ  อุโหสิ 

ได้เป็นแล่้วิ  ปิสาเทนิ เพรื่าะควิามเล่่�อมใส  สตฺฺถุริ ในพรื่ะศาสดา  ปิุนิ อีก ฯ

 ทีนั้น นางสุปปิยา เห่็นภิิกษุป่วิยรื่่ปห่นึ�ง จฺึงถุามวิ่า “ควิามตฺ้องการื่ด้วิยวิัตฺถุุอะไรื่ มีแก่

พรื่ะคุณฺเจฺ้า”, เม่�อภิิกษุนั้นกล่่าวิวิ่า “ควิามตฺ้องการื่ด้วิยเน่้อที�ควิรื่ปกปิด ย่อมมีแก่

อาตฺมา”, จฺึงกล่่าวิวิ่า “พรื่ะคุณฺเจฺ้า ควิามตฺ้องการื่นั�น จฺงยกไวิ้, ดิฉันจฺักส่งมา” ดังนี้ เม่�อ

ไม่ได้เน่้อที�เป็นกัปปิยะ ในวิันที� ๒ จฺึงทํากิจฺที�ตฺนควิรื่ทํา ด้วิยเน่้อขาอ่อนของตฺน ได้เป็น

ผ่้มีสรื่ีรื่ะอันตฺั้งอย่่ตฺามปกตฺินั�นแห่ล่ะอีก เพรื่าะควิามเล่่�อมใสในพรื่ะศาสดา

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  สุปฺปิยา สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกํ ก็ดี  คิล่านํ

ก็ดี วิิเสสนะของ ภิิกฺขุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิา  “อตฺฺโถุ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เกน วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุนาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะ

ใน อตฺฺโถุ  อยฺยสฺส สัมปทานใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน อล่ภินฺตฺี,  “อตฺฺโถุ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปฏฺิจฺฺฉาทนีเยน  

วิิเสสนะของ มํเสนๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อตฺฺโถุ  มยฺห่ํ สัมปทานใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

สรื่่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺน วิิเสสนะของ ภิิกฺขุนา อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  “อยฺย อาล่ปนะ  เอโส วิิเสสนะของ อตฺฺโถุๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺา ใน เปเสสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อล่ภินฺตฺี  ทุตฺิยทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน  

อล่ภินฺตฺี  กปฺปิยมํสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อล่ภินฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สุปฺปิยา  อตฺฺตฺโน  

สามีสัมพันธะใน อ่รืุ่มํเสนๆ กรื่ณฺะใน กตฺฺตฺพฺพ-  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  

กตฺฺตฺพฺพกิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อโห่สิ  ปุน กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

อโห่สิ  สตฺฺถุรื่ิ วิิสยาธารื่ะใน ปสาเทนๆ เห่ตฺุใน ปากตฺิกสรื่ีรื่า  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 
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ปากตฺิกสรื่ีรื่าๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๑. วิิสาขาปิ  คิล่าเน  ทห่เรื่  จฺ  สามเณฺเรื่  จฺ  โอโล่เกตฺฺวิา  อ�ฺฺเ�ฺน  ทฺวิาเรื่น  นิกฺขมิตฺฺวิา

วิิห่ารืุ่ปจฺาเรื่  ฅิตฺา  “อมฺม  ปสาธนํ  อาห่รื่,  ปสาเธสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 วิิสาขาปิ  คิล่าเน  ทห่เรื่  จฺ  สามเณฺเรื่  จฺ  โอโล่เกตฺฺวิา  อ�ฺฺเ�ฺน  ทฺวิาเรื่น  นิกฺขมิตฺฺวิา  วิิห่ารืุ่ปจฺาเรื่  

ฅิตฺา  “อมฺม  (ตฺฺวิํ)  ปสาธนํ  อาห่รื่,  (อห่ํ)  ปสาเธสฺสามีตฺิ  อาห่ ฯ

 วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  โอุโลเกํตฺฺวิา แล่ด่แล่้วิ  ทหเร  จฺ ซึ่ึ�งภิิกษุห่นุ่ม ท. ด้วิย   

สามเณเร  จฺ ซึ่ึ�งสามเณฺรื่ ท. ด้วิย  คิลาเนิ ผ่้ป่วิยไข้  นิิกํฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล่้วิ   

ทฺวิาเรนิ โดยปรื่ะตฺ่  อุญฺเฃนิ อ่�น  ฅิตฺา ย่นแล่้วิ  วิิหารุปิจฺาเร ที�อุปจฺารื่ะแห่่งวิิห่ารื่  

อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  อุาหร จฺงนํามา  ปิสาธนิํ  

ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ,  (อุหํ) อ.เรื่า  ปิสาเธสฺสามิ จฺักปรื่ะดับ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้นางวิิสาขา แล่ด่ภิิกษุห่นุ่มทั้งห่ล่ายแล่ะสามเณฺรื่ทั้งห่ล่าย ผ่้ป่วิยไข้ ออกไปโดย

ปรื่ะตฺ่อ่�น ย่นที�ใกล่้อุปจฺารื่ะวิิห่ารื่ กล่่าวิวิ่า “แม่ เธอจฺงนําเครื่่�องปรื่ะดับมา, เรื่าจฺัก

ปรื่ะดับ”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

คิล่าเน วิิเสสนของ ทห่เรื่ แล่ะ สามเณฺเรื่  ทห่เรื่ ก็ดี  สามเณฺเรื่ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน  

โอโล่เกตฺฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ ทห่เรื่ แล่ะ สามเณฺเรื่  โอโล่เกตฺฺวิา  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺขมิตฺฺวิา  อ�ฺฺเฃน วิิเสสนะของ ทฺวิาเรื่นๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน  

นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺา  วิิห่ารืุ่ปจฺาเรื่ ๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅิตฺาๆ วิิเสสนะของ 

วิิสาขา  “อมฺม อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปสาธนํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปสาเธสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๒. ตฺสฺมึ  ขเณฺ  สา  ทาสี  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  นิกฺขนฺตฺภิาวิํ  �ฺตฺฺวิา  “อยฺเย  ปมฺมุฏฺฺฅมฺห่ีตฺิ  อาห่ ฯ

 ตฺสฺมึ  ขเณฺ  สา  ทาสี  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  (อตฺฺตฺโน)  นิกฺขนฺตฺภิาวิํ  �ฺตฺฺวิา  “(อห่ํ)  อยฺเย  ปมฺมุฏฺฺฅา  อมฺห่ิ”  

อิตฺิ  อาห่ ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 739

 ตฺสฺมึ  ขเณ ในขณฺะนั้น  สา  ทาสี อ.นางทาสีนั้น  ปิมฺมุสฺสิตฺฺวิา ห่ล่งล่่มแล่้วิ  ฃตฺฺวิา  

รื่่้แล่้วิ  (อุตฺฺตฺโนิ)  นิิกํฺขนิฺตฺภาวิํ ซึ่ึ�งควิามที�- แห่่งตฺน -เป็นผ่้ออกไปแล่้วิ  อุาห กล่่าวิ

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺเย ข้าแตฺ่แม่เจฺ้า  (อุหํ) อ.ดิฉัน  ปิมฺมุฏฺฅา เป็นผ่้ห่ล่งล่่มแล่้วิ  อุมฺหิ 

ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ในขณฺะนั้น นางทาสีนั้น ห่ล่งล่่มแล่้วิ รื่่้วิ่าตฺนออกไปแล่้วิ จฺึงกล่่าวิวิ่า “แม่เจฺ้า ดิฉันเป็นผ่้

ห่ล่งล่่มแล่้วิ”

 ตฺสฺมึ วิิเสสนะของ ขเณฺๆ กาล่สัตฺตฺมีใน อาห่  สา วิิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  

ภิาวิาทิสัมพันธะใน นิกฺขนฺตฺภิาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  

“อยฺเย อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปมฺมุฏฺฺฅา วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๓. “เตฺนห่ิ  คนฺตฺฺวิา  คณฺฺห่ิตฺฺวิา  เอห่ิ;  สเจฺ  ปน  มยฺห่ํ  อยฺเยน  อานนฺทตฺฺเถุเรื่น   

อุกฺขิปิตฺฺวิา  อ�ฺฺ�ฺสฺมึ  ฅาเน  ฅปิตฺํ  โห่ตฺิ,  มา  อาห่เรื่ยฺยาสิ,  อยฺยสฺเสวิ  ตฺํ  มยา   

ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺนฺตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวิํ)  คนฺตฺฺวิา  คณฺฺห่ิตฺฺวิา  เอห่ิ;  สเจฺ  ปน  (ปสาธนํ)  มยฺห่ํ  อยฺเยน   

อานนฺทตฺฺเถุเรื่น  อุกฺขิปิตฺฺวิา  อ�ฺฺ�ฺสฺมึ  ฅาเน  ฅปิตฺํ  โห่ตฺิ,  (ตฺฺวิํ)  มา  อาห่เรื่ยฺยาสิ,  อยฺยสฺส  เอวิ  

ตฺํ  (ปสาธนํ)  มยา  ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  

คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  คณฺหิตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  เอุหิ จฺงมา;  ปินิ ก็  สเจฺ ถุ้าวิ่า  (ปิสาธนิํ) 

อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  มยฺหํ  อุยฺเยนิ  อุานินิฺทตฺฺเถุเรนิ  อุุกํฺขิปิิตฺฺวิา  อุญฺฃสฺมึ  ฅาเนิ  ฅปิิตฺํ 

เป็นของ อันพรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะ ผ่้เป็นพรื่ะคุณฺเจฺ้า ของเรื่า  ยกขึ้นแล่้วิ เก็บไวิ้แล่้วิ ในที�

อ่�น  (โหตฺิ) ย่อมเป็นไซึ่รื่้,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  มา  อุาหเรยฺยาสิ อย่าพึงนํามา,  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) 

อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  มยา อันเรื่า  ปิริจฺฺจฺตฺฺตฺํ สล่ะรื่อบแล่้วิ  อุยฺยสฺส  เอุวิ แก่พรื่ะคุณฺ

เจฺ้านั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น เธอไปถุ่อเอา แล่้วิจฺงมา, ก็ถุ้าวิ่า เครื่่�องปรื่ะดับ เป็น
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ของที�พรื่ะอานนทเถุรื่ะผ่้เป็นพรื่ะคุณฺเจฺ้าของเรื่า ยกขึ้นเก็บไวิ้แล่้วิในที�อ่�นไซึ่รื่้, เธอ ไม่

พึงนํามา, เครื่่�องปรื่ะดับนั้น เรื่าสล่ะแก่พรื่ะคุณฺเจฺ้านั�นแห่ล่ะ”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวิํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน เอห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺฺห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน เอห่ิ,  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ปสาธนํ สุทธ-

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อยฺเยนๆ วิิเสสนะของ 

อานนฺทตฺฺเถุเรื่นๆ อนภิิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฅปิตฺํ  อุกฺขิปิตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅปิตฺํ  อ�ฺฺฃสฺมึ 

วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน ฅปิตฺํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน  

อาห่เรื่ยฺยาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อาห่เรื่ยฺยาสิ,  ตฺํ วิิเสสนะ

ของ ปสาธนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

อยฺยสฺสๆ สัมปทานใน ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๔. ชานาตฺิ  กิรื่  สา  “มนุสฺสานํ  ปมฺมุฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  เถุโรื่  ปฏฺิสาเมตฺีตฺิ;  ตฺสฺมา  เอวิมาห่ ฯ

 ชานาตฺิ  กิรื่  สา  (วิิสาขา)  “มนุสฺสานํ  ปมฺมุฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  เถุโรื่  ปฏฺิสาเมตฺีตฺิ;  ตฺสฺมา  (สา  วิิสาขา)  

เอวิํ  อาห่ ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ชานิาตฺิ ย่อมรื่่้  อุิตฺิ วิ่า  “เถุโร อ.พรื่ะ

เถุรื่ะ  ปิฏิสาเมตฺิ ย่อมเก็บงํา  มนิุสฺสานิํ  ปิมฺมุฏฺฅภณฺฑกํํ ซึ่ึ�งภิัณฺฑะ อันมนุษย์ ท. 

ห่ล่งล่่มแล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้;  ตฺสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  อุาห 

กล่่าวิแล่้วิ  เอุวิํ อย่างนี้ ฯ

 ทรื่าบวิ่า นางวิิสาขานั้น ย่อมรื่่้วิ่า “พรื่ะเถุรื่ะ ย่อมเก็บงําภิัณฺฑะที�พวิกมนุษย์ห่ล่งล่่มไวิ้”, 

เพรื่าะฉะนั้น นางวิิสาขานั้น จฺึงกล่่าวิอย่างนี้

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ชานาตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  “เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺิสาเมตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มนุสฺสานํ ฉัฏฺฐี- 

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปมฺมุฏฺฺฅ-  ปมฺมุฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิสาเมตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน ชานาตฺิ,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ 
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อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๕. เถุโรื่ปิ  ตฺํ  ทาสึ  ทิสฺวิาวิ  “กิมตฺฺถุํ  อาคตฺาสีตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “อยฺยาย  เม  ปสาธนํ   

ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  อาคตฺมฺห่ีตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  “เอตฺสฺมึ  เม  โสปาณฺปสฺเส  ฅปิตฺํ,  คณฺฺห่าห่ีตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโรื่ปิ  ตฺํ  ทาสึ  ทิสฺวิา  เอวิ  “(ตฺฺวิํ)  กิมตฺฺถุํ  อาคตฺา  อสิ”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉิตฺฺวิา,  “(อห่ํ)  อยฺยาย  เม   

ปสาธนํ  ปมฺมุสฺสิตฺฺวิา  อาคตฺา  อมฺห่ิ”  อิตฺิ  (วิจฺเน  ทาสิยา)  วิุตฺฺเตฺ,  “(เอตฺํ  ปสาธนํ)  เอตฺสฺมึ  เม  

โสปาณฺปสฺเส  ฅปิตฺํ,  (ตฺฺวิํ)  คณฺฺห่าห่ิ”  อิตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโรปิิ แม้ อ.พรื่ะเถุรื่ะ  ทิสฺวิา  เอุวิ เห่็นแล่้วิ  ตฺํ  ทาสึ ซึ่ึ�งนางทาสีนั้นนั�นเทียวิ   

ปิุจฺฺฉิตฺฺวิา ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  กํิมตฺฺถุํ เพ่�อปรื่ะโยชน์

อะไรื่  อุสิ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  “(อุหํ) อ.ดิฉัน   

ปิมฺมุสฺสิตฺฺวิา ห่ล่งล่่มแล่้วิ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  อุยฺยาย ของแม่เจฺ้า  เม ของ

ดิฉัน  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  อุมฺหิ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  (ทาสิยา) อันนางทาสี  วิุตฺฺเตฺ 

กล่่าวิแล่้วิ,  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(เอุตฺํ  ปิสาธนิํ) อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั�น  เม อัน

อาตฺมา  ฅปิิตฺํ เก็บไวิ้แล่้วิ  เอุตฺสฺมึ  โสปิาณปิสฺเส ที�ข้างแห่่งบันได้นั�น,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  

คณฺหาหิ จฺงถุ่อเอาเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้พรื่ะเถุรื่ะ พอเห่็นนางทาสีนั้นเท่านั้น ก็ถุามวิ่า “เธอ มาเพ่�อปรื่ะโยชน์อะไรื่ ?”, เม่�อ

นางทาสีกล่่าวิวิ่า “ดิฉัน ห่ล่งล่่มเครื่่�องปรื่ะดับของแม่เจฺ้าของดิฉัน จฺึงมาแล่้วิ”, ก็กล่่าวิ

วิ่า “เครื่่�องปรื่ะดับนั�น อาตฺมาเก็บไวิ้ที�ข้างบันไดนั�น, เธอจฺงถุ่อเอาเถุิด”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ  

วิิเสสนะของ ทาสึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ทิสฺวิาๆ ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กิมตฺฺถุํ สัมปทานใน 

อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่,  

“อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อยฺยาย สามีสัมพันธะใน ปสาธนํ   

เม สามีสัมพันธะใน อยฺยาย  ปสาธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปมฺมุสฺสิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน 

อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺ-

กิรื่ิยา  ทาสิยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  “เอตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน 
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ฅปิตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เอตฺสฺมึ วิิเสสนะของ โสปาณฺปสฺเส  เม อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ฅปิตฺํ  

โสปาณฺปสฺเส วิิสยาธารื่ะใน ฅปิตฺํ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่าห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๖. สา  “อยฺย  ตฺุมฺห่ากํ  ห่ตฺฺเถุน  อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  มยฺห่ํ  อยฺยาย  อนาห่รื่ณฺียํ  กตฺนฺตฺิ   

วิตฺฺวิา  ตฺุจฺฺฉห่ตฺฺถุาวิ  คนฺตฺฺวิา  “กึ  อมฺมาตฺิ  วิิสาขาย  ปุฏฺฺฅา  ตฺมตฺฺถุํ  อาโรื่เจฺสิ ฯ  

 สา  (ทาสี)  “อยฺย  ตฺุมฺห่ากํ  ห่ตฺฺเถุน  อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  มยฺห่ํ  อยฺยาย  (เกนจฺิ)  อนาห่รื่ณฺียํ  กตฺนฺตฺิ  

วิตฺฺวิา  ตฺุจฺฺฉห่ตฺฺถุา  เอวิ  คนฺตฺฺวิา  “กึ  อมฺมาตฺิ  วิิสาขาย  ปุฏฺฺฅา  ตฺํ  อตฺฺถุํ  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 สา  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้น  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุยฺย ข้าแตฺ่เจฺ้า  ตฺุมฺหากํํ   

หตฺฺเถุนิ  อุามฏฺฅภณฺฑกํํ อ.ภิัณฺฑะ อันม่อ ของท่าน จฺับตฺ้องแล่้วิ  อุยฺยาย อันแม่เจฺ้า  

มยฺหํ ของดิฉัน  กํตฺํ กรื่ะทําแล่้วิ  (เกํนิจฺิ)  อุนิาหรณียํ ให่้เป็นของ อันใครื่ๆ ไม่พึง

นํามา”  อุิตฺิ ดังนี้  ตฺุจฺฺฉหตฺฺถุา  เอุวิ ผ่้มีม่อเปล่่านั�นเทียวิ  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  วิิสาขาย  

ปิุฏฺฅา ผ่้ อันนางวิิสาขา ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  กํึ อ.อะไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้   

อุาโรเจฺสิ บอกแล่้วิ  ตฺํ  อุตฺฺถุํ ซึ่ึ�งเน่้อควิามนั้น ฯ

 นางทาสีนั้น กล่่าวิวิ่า “ข้าแตฺ่เจฺ้า ภิัณฺฑะที�ม่อของท่านจฺับตฺ้องแล่้วิ แม่เจฺ้าของดิฉัน 

ทําให่้เป็นของที�ใครื่ๆ ไม่พึงนํามา” ดังนี้ จฺึงมีม่อเปล่่าเท่านั้นไป ถุ่กนางวิิสาขาถุามวิ่า 

“แม่ อะไรื่ ?” จฺึงบอกเน่้อควิามนั้น

  สา วิิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยฺย อาล่ปนะ  

อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สามีสัมพันธะใน  

ห่ตฺฺเถุนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อามฏฺฺฅ-  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน อยฺยายๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺํ  เกนจฺิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อนาห่รื่ณฺียํๆ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺุจฺฺฉห่ตฺฺถุาๆ วิิเสสนะ

ของ ทาสี  คนฺตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุฏฺฺฅา  “อมฺม อาล่ปนะ  กึ ปุจฺฉนัตฺถุล่ิงคัตฺถุ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุฏฺฺฅา  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปุฏฺฺฅาๆ วิิเสสนของ ทาสี  ตฺํ  

วิิเสสนะของ อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๗๗. “อมฺม  นาห่ํ  มม  อยฺเยน  อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  ปิล่นฺธิสฺสามิ,  ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ  มยา,  อยฺยานํ  ปน  

ปฏฺิชคฺคิตฺํุ  ทุกฺขํ,  ตฺํ  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  กปฺปิยภิณฺฺฑํ  อุปเนสฺสามิ,  คจฺฺฉ  ตฺํ  อาห่รื่าห่ีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “อมฺม  น  อห่ํ  มม  อยฺเยน  อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ  ปิล่นฺธิสฺสามิ,  (ตฺํ  ปสาธนํ)  ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ   

มยา,  อยฺยานํ  ปน  ปฏฺิชคฺคิตฺํุ  ทุกฺขํ  (โห่ตฺิ),  (อห่ํ)  ตฺํ  (ปสาธนํ)  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  กปฺปิยภิณฺฺฑํ   

อุปเนสฺสามิ,  (ตฺฺวิํ)  คจฺฺฉ,   (ตฺฺวิํ)  ตฺํ  (ปสาธนํ)  อาห่รื่าห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุมฺม ด่ก่อนแม่  อุหํ อ.เรื่า  นิ   

ปิิลนิฺธิสฺสามิ จฺักไม่ปรื่ะดับ  มม  อุยฺเยนิ  อุามฏฺฅภณฺฑกํํ ซึ่ึ�งภิัณฺฑะ อันพรื่ะคุณฺเจฺ้า 

ของดิฉัน จฺับตฺ้องแล่้วิ,  (ตฺํ  ปิสาธนิํ) อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  (มยา) อันเรื่า  ปิริจฺฺจฺตฺฺตฺํ สล่ะ

รื่อบแล่้วิ,  ปินิ แตฺ่วิ่า  อุยฺยานิํ  ปิฏิชคฺคิตฺุํ อ.อัน- อันพรื่ะคุณฺเจฺ้า ท. ปฏฺิบัตฺิ  ทุกํฺขํ เป็น

ควิามล่ําบาก  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (อุหํ) อ.เรื่า  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา สล่ะแล่้วิ  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�ง

เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  อุุปิเนิสฺสามิ จฺักน้อมเข้าไป  กํปิฺปิิยภณฺฑํ ซึ่ึ�งภิัณฺฑะอันเป็นกัปปิยะ,  

(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คจฺฺฉ จฺงไป,  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  อุาหราหิ จฺงนํามา  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�อง

ปรื่ะดับนั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “แม่ เรื่าจฺักไม่ปรื่ะดับภิัณฺฑะที�พรื่ะคุณฺเจฺ้าของดิฉันจฺับตฺ้องแล่้วิ, 

เครื่่�องปรื่ะดับนั้น เรื่าสล่ะแล่้วิ, แตฺ่การื่ที�พรื่ะคุณฺเจฺ้าทั้งห่ล่ายปฏฺิบัตฺิ เป็นควิามล่ําบาก, 

เรื่าสล่ะเครื่่�องปรื่ะดับนั้น จฺักน้อมกัปปิยภิัณฺฑ์เข้าไป, เธอจฺงไป, เธอจฺงนําเครื่่�องปรื่ะดับ

นั้นมา”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อมฺม อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน 

ปิล่นฺธิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ปิล่นฺธิสฺสามิ  มม สามี- 

สัมพันธะใน อยฺเยนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อามฏฺฺฅ-  อามฏฺฺฅภิณฺฺฑกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปิล่นฺธิสฺสามิ,  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก   

มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺฺจฺตฺฺตฺํ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ปฏฺิชคฺคิตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อยฺยานํ ฉัฏฺฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิชคฺคิตฺุํ  ทุกฺขํ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปเนสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ 

ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิสฺสชฺเชตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปเนสฺสามิ  กปฺปิยภิณฺฺฑํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปเนสฺสามิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺฺวิํ สุทธ-
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กัตฺตฺาใน อาห่รื่าห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อาห่รื่าห่ิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๘. สา  คนฺตฺฺวิา  อาห่รื่ิ ฯ   

 สา  (ทาสี)  คนฺตฺฺวิา  อาห่รื่ิ ฯ  

 สา  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  อุาหริ นํามาแล่้วิ ฯ

 นางทาสีนั้น ไปนํามาแล่้วิ

 สา วิิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  คนฺตฺฺวิา ปุพพ-

กาล่กิรื่ิยาใน อาห่รื่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๗๙. วิิสาขา  ตฺํ  อปิล่นฺธิตฺฺวิา  กมฺมาเรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  อคฺฆาเปสิ ฯ  

 วิิสาขา  ตฺํ  (ปสาธนํ)  อปิล่นฺธิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  กมฺมาเรื่  ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  (กมฺมาเรื่)  อคฺฆาเปสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  อุปิิลนิฺธิตฺฺวิา ไม่ปรื่ะดับแล่้วิ  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น  

(ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปิกํฺโกํสาเปิตฺฺวิา ให่้รื่้องเรื่ียกแล่้วิ  กํมฺมาเร ซึ่ึ�งช่าง ท.  (กํมฺมาเร) 

ยังช่างทอง ท.  อุคฺฆาเปิสิ ให่้ตฺีรื่าคาแล่้วิ ฯ

 นางวิิสาขา ไม่ปรื่ะดับเครื่่�องปรื่ะดับนั้น ใช้คนให่้เรื่ียกช่างทองทั้งห่ล่าย ให่้ช่างทองตฺี

รื่าคา

 วิิสาขา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน อคฺฆาเปสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อปิล่นฺธิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะ 

ใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิา  กมฺมาเรื่ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อคฺฆาเปสิ  กมฺมาเรื่ การื่ิตฺกัมมะใน อคฺฆาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๐. เตฺห่ิ  “นวิ  โกฏฺิโย  อคฺฆตฺิ,  การื่าปณฺิยํ  ปน  สตฺสห่สฺสนฺตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  ปสาธนํ  ยาเน  

ฅเปตฺฺวิา  “เตฺนห่ิ  ตฺํ  วิิกฺกีณฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ  



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 745

 เตฺห่ิ  (กมฺมาเรื่ห่ิ)  “(ตฺํ  ปสาธนํ)  นวิ  โกฏฺิโย  อคฺฆตฺิ,  การื่าปณฺิยํ  (โห่ตฺิ)  ปน  สตฺสห่สฺสนฺตฺิ  (วิจฺเน)  

วิุตฺฺเตฺ,  (วิิสาขา)  ปสาธนํ  ยาเน  ฅเปตฺฺวิา  “เตฺนห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  ตฺํ  (ปสาธนํ)  วิิกฺกีณฺถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺํ  ปิสาธนิํ) อ.เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  อุคฺฆตฺิ ย่อมถุึงค่า  

โกํฏิโย ซึ่ึ�งโกฏฺิ ท.  นิวิ เก้า,  ปินิ แตฺ่วิ่า  สตฺสหสฺส ํอ.แสนแห่่งทรื่ัพย์  กําราปิณิยํ เป็น

ที�ตฺั้งแห่่งการื่ยังบุคคล่ให่้กรื่ะทํา  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  เตฺหิ  (กํมฺมาเรหิ) อันช่าง 

ท. เห่ล่่านั้น  วิุตฺฺเตฺ กล่่าวิแล่้วิ,  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ฅเปิตฺฺวิา วิางไวิ้แล่้วิ  ปิสาธนิํ 

ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ  ยาเนิ บนยาน  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น   

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วิิกํฺกํีณถุ จฺงขาย  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 เม่�อพวิกช่างทองเห่ล่่านั้น กล่่าวิวิ่า “เครื่่�องปรื่ะดับนั้น ย่อมถุึงค่า ๙ โกฏฺิ, แตฺ่ค่าช่างผ่้ทํา 

๑๐๐,๐๐๐” ดังนี้, นางวิิสาขา วิางเครื่่�องปรื่ะดับไวิ้บนยานพาห่นะ กล่่าวิวิ่า “ถุ้าเช่นนั้น 

พวิกท่าน จฺงขายเครื่่�องปรื่ะดับนั้น”

 วิจฺเน ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ กมฺมาเรื่ห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วิุตฺฺเตฺ  “ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคฺฆตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นวิ  

วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคฺฆตฺิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  สตฺสห่สฺสํ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  การื่าปณฺิยํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

สรื่่ปะใน วิจฺเน,  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปสาธนํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ฅเปตฺฺวิา  ยาเน วิิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “เตฺนห่ิ  

อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วิิกฺกีณฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ  

ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิกฺกีณฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๑. ตฺตฺฺตฺกํ  ธนํ  ทตฺฺวิา  คณฺฺห่ิตฺํุ  น  โกจฺิ  สกฺขิสฺสตฺิ,  ตฺํ  ห่ิ  ปสาธนํ  ปสาเธตฺํุ  อนุจฺฺฉวิิกา 

อิตฺฺถุิโย  ทุลฺ่ล่ภิา ฯ

 ตฺตฺฺตฺกํ  ธนํ  ทตฺฺวิา  คณฺฺห่ิตฺํุ  น  โกจฺิ  สกฺขิสฺสตฺิ,  ตฺํ  ห่ิ  ปสาธนํ  ปสาเธตฺํุ  อนุจฺฺฉวิิกา 

อิตฺฺถุิโย  ทุลฺ่ล่ภิา  (โห่นฺตฺิ) ฯ

 โกํจฺิ อ.ใครื่ๆ  นิ  สกํฺขิสฺสตฺิ จฺักไม่อาจฺ  ตฺตฺฺตฺกํํ  ธนิํ  ทตฺฺวิา  คณฺหิตฺุํ เพ่�ออัน ให่้ ซึ่ึ�ง

ทรื่ัพย์ มีปรื่ะมาณฺเท่านั้น แล่้วิจฺึงถุ่อเอา,  หิ เพรื่าะวิ่า  อุิตฺฺถุิโย อ.ห่ญิง ท.  อุนิุจฺฺฉวิิกํา 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ746

ผ่้สมควิรื่  ปิสาเธตฺุํ เพ่�ออันปรื่ะดับ  ตฺํ  ปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับนั้น  ทุลฺลภา เป็นผ่้

อันบุคคล่ได้โดยยาก  (โหนิฺตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ใครื่ๆ จฺักไม่อาจฺเพ่�อจฺะให่้ทรื่ัพย์มีปรื่ะมาณฺเท่านั้น แล่้วิจฺึงจฺับได้, เพรื่าะวิ่า พวิกห่ญิง  

ผ่้ควิรื่เพ่�อะปรื่ะดับเครื่่�องปรื่ะดับนั้น ห่าได้ยาก

 โกจฺิ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺขิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ ธนํๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺฺห่ิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺขิสฺสตฺิ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน สกฺขิสฺสตฺิ,  ห่ิศัพท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  อนุจฺฺฉวิิกาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิโยๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปสาเธตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน อนุจฺฺฉวิิกา  ทุลฺ่ล่ภิา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๒. ปฅวิีมณฺฺฑล่สฺมึ  ห่ิ  ตฺิสฺโสวิ  อิตฺฺถุิโย  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ล่ภิึสุ  “วิิสาขา  มห่าอุปาสิกา,  

พนฺธุล่มลฺ่ล่เสนาปตฺิสฺส  ภิรื่ิยา  มลฺ่ล่ิกา,  พารื่าณฺสีเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺาตฺิ;  ตฺสฺมา  วิิสาขา   

สยเมวิ  ตฺสฺส  ม่ล่ํ  ทตฺฺวิา  สตฺสห่สฺสาธิกา  นวิโกฏฺิโย  สกเฏฺ  อาโรื่เปตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ   

เนตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ  มยฺห่ํ  อยฺเยน  อานนฺทตฺฺเถุเรื่น  มม  ปสาธนํ   

ห่ตฺฺเถุน  อามฏฺฺฅํ,  เตฺนามฏฺฺฅกาล่โตฺ  ปฏฺฺฅาย  น  สกฺกา  มยา  ปิล่นฺธิตฺํุ,  ตฺํ  ปน  

‘วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  กปฺปิยํ  อุปเนสฺสามีตฺิ  วิิกฺกีณฺาเปนฺตฺี  อ�ฺฺ�ฺํ  คณฺฺห่ิตฺํุ  สมตฺฺถุํ  อทิสฺวิา 

อห่เมวิสฺส  ม่ล่ํ  คาห่าเปตฺฺวิา  อาคตฺา,  จฺตฺ่สุ  ปจฺฺจฺเยสุ  กตฺรื่ปฺปจฺฺจฺเย  อุปเนมิ   

ภินฺเตฺตฺิ ฯ

 ปฅวิีมณฺฺฑล่สฺมึ  ห่ิ  ตฺิสฺโสวิ  อิตฺฺถุิโย  มห่าล่ตฺาปสาธนํ  ล่ภิึสุ  “วิิสาขา  มห่าอุปาสิกา,  พนฺธุล่มลฺ่ล่- 

เสนาปตฺิสฺส  ภิรื่ิยา  มลฺ่ล่ิกา,  พารื่าณฺสีเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺาตฺิ;  ตฺสฺมา  วิิสาขา  สยํ  เอวิ  ตฺสฺส   

(ปสาธนสฺส)  ม่ล่ํ  ทตฺฺวิา  สตฺสห่สฺสาธิกา  นวิโกฏฺิโย  สกเฏฺ  อาโรื่เปตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ  เนตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  

วินฺทิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ  มยฺห่ํ  อยฺเยน  อานนฺทตฺฺเถุเรื่น  มม  ปสาธนํ  ห่ตฺฺเถุน  อามฏฺฺฅํ,  เตฺน   

(อานนฺทตฺฺเถุเรื่น)  อามฏฺฺฅกาล่โตฺ  ปฏฺฺฅาย  น  สกฺกา  มยา  ปิล่นฺธิตฺํุ,  (ปุคฺคล่ํ)  ตฺํ  (ปสาธนํ)  ปน  

‘(อห่ํ)  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา  กปฺปิยํ  (ภิณฺฺฑํ)  อุปเนสฺสามีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  วิิกฺกีณฺาเปนฺตฺี  อ�ฺฺ�ฺํ  (ปุคฺคล่ํ)  

คณฺฺห่ิตฺํุ  สมตฺฺถุํ  อทิสฺวิา  อห่ํ  เอวิ  (ปุคฺคล่ํ)  อสฺส  (ปสาธนสฺส)  ม่ล่ํ  คาห่าเปตฺฺวิา  อาคตฺา  (อมฺห่ิ),  

(อห่ํ)  จฺตฺ่สุ  ปจฺฺจฺเยสุ  กตฺรื่ปฺปจฺฺจฺเย  อุปเนมิ  ภินฺเตฺตฺิ  (อาห่) ฯ
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 หิ จฺรื่ิงอย่่  อุิตฺฺถุิโย อ.ห่ญิง ท.  ตฺิสฺโสวิ สามเทียวิ  ปิฅวิีมณฺฑลสฺมึ ในมณฺฑล่แห่่งแผ่น

ดิน  อุิตฺิ ค่อ  “วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  มหาอุุปิาสิกํา ผ่้มห่าอุบาสิกา,  มลฺลิกํา อ.นาง

มัล่ล่ิกา  ภริยา ผ่้เป็นภิรื่รื่ยา  พฺนิฺธุลมลฺลเสนิาปิตฺิสฺส ของเสนาบดีของกษัตฺรื่ิย์มัล่ล่ะ

ช่�อวิ่าพันธุล่ะ,  ธีตฺา อ.ธิดา  พฺาราณสีเสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีในเม่องพารื่าณฺสี”  ลภึสุ ได้

แล่้วิ  มหาลตฺาปิสาธนิํ ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับช่�อวิ่ามห่าล่ดา;  ตฺสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุนั้น  วิิสาขา 

อ.นางวิิสาขา  ทตฺฺวิา ให่้แล่้วิ  มูลํ ซึ่ึ�งม่ล่ค่า  ตฺสฺส  (ปิสาธนิสฺส) แก่เครื่่�องปรื่ะดับนั้น  

สยํ  เอุวิ ด้วิยตฺนเองนั�นเทียวิ  อุาโรเปิตฺฺวิา ยกขึ้นแล่้วิ  นิวิโกํฏิโย ซึ่ึ�งโกฏฺิเก้า ท.   

สตฺสหสฺสาธิกํา อันยิ�งด้วิยแสนแห่่งทรื่ัพย์  สกํเฏ บนเกวิียน  เนิตฺฺวิา นําไปแล่้วิ   

วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  อุาห กรื่าบท่ล่แล่้วิ  

อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  ปิสาธนิํ อ.เครื่่�องปรื่ะดับ  มม ของห่ม่อมฉัน  

อุานินิฺทตฺฺเถุเรนิ อันพรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะ  อุยฺเยนิ ผ่้เป็นเจฺ้า  มยฺหํ ของห่ม่อมฉัน   

อุามฏฺฅํ จฺับตฺ้องแล่้วิ  หตฺฺเถุนิ ด้วิยม่อ,  มยา อันห่ม่อมฉัน  นิ  สกํฺกํา ไม่อาจฺ   

ปิิลนิฺธิตฺุํ เพ่�ออันปรื่ะดับ  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  เตฺนิ  (อุานินิฺทตฺฺเถุเรนิ)  อุามฏฺฅกําลโตฺ 

แตฺ่กาล่เป็นที� อันพรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะนั้น จฺับตฺ้องแล่้วิ,  ปินิ แตฺ่วิ่า  อุหํ  เอุวิ อ.ห่ม่อมฉัน

นั�นเทียวิ  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  วิิกํฺกํีณาเปินิฺตฺี ให่้ขายอย่่  ตฺํ  (ปิสาธนิํ) ซึ่ึ�งเครื่่�องปรื่ะดับ

นั้น  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด้วิยอันคิด  อุิตฺิ วิ่า  ‘(อุหํ) อ.เรื่า  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา สล่ะแล่้วิ  อุุปิเนิสฺสามิ 

จฺักน้อมเข้าไป  (ภณฺฑํ) ซึ่ึ�งภิัณฺฑะ  กํปิฺปิิยํ อันเป็นกัปปิยะ’  อุิตฺิ ดังนี้  อุทิสฺวิา ไม่เห่็น

แล่้วิ  อุญฺฃํ  (ปิุคฺคลํ) ซึ่ึ�งบุคคล่อ่�น  สมตฺฺถุํ ผ่้สามารื่ถุ  คณฺหิตฺุํ เพ่�ออันถุ่อเอา  (ปิุคฺคลํ) 

ยังบุคคล่  คาหาเปิตฺฺวิา ให่้ถุ่อเอาแล่้วิ  มูลํ ซึ่ึ�งม่ล่ค่า  อุสฺส  (ปิสาธนิสฺส) แห่่งเครื่่�อง

ปรื่ะดับนั้น  อุาคตฺา เป็นผ่้มาแล่้วิ  (อุมฺหิ) ย่อมเป็น,  ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

(อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  อุุปิเนิมิ จฺะน้อมนําเข้าไป  จฺตฺูสุ  ปิจฺฺจฺเยสุ  กํตฺรปิฺปิจฺฺจฺเย ซึ่ึ�ง-  

ในปัจฺจฺัย ท. สี�ห่นา -ปัจฺจฺัยเห่ล่่าไห่น ท.”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 แท้จฺรื่ิง พวิกห่ญิง ๓ คนเท่านั้น ในมณฺฑล่ปฐพี ค่อ “นางวิิสาขามห่าอุบาสิกา นาง

มัล่ล่ิกาผ่้เป็นภิรื่รื่ยาของพันธุล่เสนาบตฺิของเจฺ้ามัล่ล่ะ ธิดาของเศรื่ษฐีในเม่องพารื่าณฺสี” 

ได้เครื่่�องปรื่ะดับมห่าล่ดา, เพรื่าะฉะนั้น นางวิิสาขา ให่้ม่ล่ค่าแก่เครื่่�องปรื่ะดับนั้น ด้วิย

ตฺนเองนั�นแห่ล่ะ ยกทรื่ัพย์เก้าโกฏฺิกับอีกห่นึ�งแสนไวิ้บนเกวิียน นําไปส่่วิิห่ารื่ ถุวิาย

บังคมพรื่ะศาสดา กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ เครื่่�องปรื่ะดับของห่ม่อมฉัน  

พรื่ะอานนทเถุรื่ะผ่้เป็นเจฺ้าของห่ม่อมฉัน ใช้ม่อจฺับตฺ้องแล่้วิ, ห่ม่อมฉัน ไม่อาจฺเพ่�อจฺะ
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ปรื่ะดับ จฺําเดิมแตฺ่กาล่ที�พรื่ะอานนทเถุรื่ะนั้น จฺับตฺ้องแล่้วิ, แตฺ่ห่ม่อมฉันนั�นแห่ล่ะ ใช้คน

ให่้ขายเครื่่�องปรื่ะดับนั้นอย่่ ด้วิยควิามคิดวิ่า “เรื่าสล่ะแล่้วิ จฺักน้อมภิัณฺฑะที�เป็นกัปปิยะ

เข้ามา” ไม่เห่็นบุคคล่อ่�นผ่้สามารื่ถุเพ่�อจฺะถุ่อเอา ใช้คนให่้ถุ่อเอาม่ล่ค่าของเครื่่�อง

ปรื่ะดับนั้น มาแล่้วิ, ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ห่ม่อมฉัน จฺะน้อมเข้าไปในบรื่รื่ดาปัจฺจฺัย ๔ 

ปัจฺจฺัยเห่ล่่าไห่น ?”

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺิสฺโสๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิโยๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ล่ภิึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปฅวิีมณฺฺฑล่สฺมึ วิิสยาธารื่ะใน อิตฺฺถุิโย  

มห่าล่ตฺาปสาธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิึสุ  “วิิสาขา ล่ิงคัตฺถุะ  มห่าอุปาสิกา วิิเสสนะของ 

วิิสาขา,  พนฺธุล่มลฺ่ล่เสนาปตฺิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภิรื่ิยาๆ วิิเสสนะของ มลฺ่ล่ิกาๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ,  พารื่าณฺสีเสฏฺฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

ตฺิสฺโสวิ  อิตฺฺถุิโย,  ตฺสฺมา เห่ตฺวิัตฺถุะ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สยํๆ กรื่ณฺะใน ทตฺฺวิา  ตฺสฺส วิิเสสนะของ ปสาธนสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน ม่ล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่เปตฺฺวิา   

สตฺสห่สฺสาธิกา วิิเสสนะของ นวิโกฏฺิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เปตฺฺวิา  สกเฏฺ  

อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน อาโรื่เปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เนตฺฺวิา  วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน 

เนตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน อาห่  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ปสาธนํ วิุตฺตฺกัมมะใน อามฏฺฺฅํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  มยฺห่ํ 

สามีสัมพันธะใน อยฺเยนๆ วิิเสสนะของ อานนฺทตฺฺเถุเรื่นๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อามฏฺฺฅํ   

มม สามีสัมพันธะใน ปสาธนํ  ห่ตฺฺเถุน กรื่ณฺะใน อามฏฺฺฅํ,  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ 

กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  เตฺน วิิเสสนะของ อานนฺทตฺฺเถุเรื่นๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อามฏฺฺฅ-  

อามฏฺฺฅกาล่โตฺ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺกา  

ปิล่นฺธิตฺุํ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ 

อห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน วิิกฺกีณฺาเปนฺตฺี  

ตฺํ วิิเสสนะของ ปสาธนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิกฺกีณฺาเปนฺตฺี  ‘อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปเนสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสฺสชฺเชตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุปเนสฺสามิ  กปฺปิยํ วิิเสสนะ

ของ ภิณฺฺฑํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปเนสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณฺะใน  

วิิกฺกีณฺาเปนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ อห่ํ  อ�ฺฺฃํ วิิเสสนะของ ปุคฺคล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

คณฺฺห่ิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สมตฺฺถุํๆ วิิเสสนะของ ปุคฺคล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน   อทิสฺวิาๆ 
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ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คาห่าเปตฺฺวิา  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิา  อสฺส วิิเสสนะของ 

ปสาธนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ม่ล่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คาห่าเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อาคตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปเนมิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  จฺตฺ่สุ วิิเสสนะของ ปจฺฺจฺเยสุๆ นิทธารื่ณฺะใน กตฺรื่ปฺปจฺฺจฺเยๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะ

อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปเนมิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

 ................................................................................................................................

๒๘๓. “ปาจฺีนทฺวิาเรื่  สงฺฆสฺส  วิสนฏฺฺฅานํ  กาตฺํุ  เตฺ  ยุตฺฺตฺํ  วิิสาเขตฺิ ฯ  

 (ภิควิา)  “ปาจฺีนทฺวิาเรื่  สงฺฆสฺส  วิสนฏฺฺฅานํ  กาตฺํุ  เตฺ  ยุตฺฺตฺํ  วิิสาเขตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ภควิา) อ.พรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “วิิสาเข ด่ก่อนนางวิิสาขา  

ปิาจฺีนิทฺวิาเร  สงฺฆสฺส  วิสนิฏฺฅานิํ  กําตฺํุ  เตฺ อ.อัน- อันเธอ -กรื่ะทํา ซึ่ึ�งที�เป็นที�อย่่ 

เพ่�อพรื่ะสงฆ์ ใกล่้ปรื่ะตฺ่ในทิศปรื่าจฺีน  ยุตฺฺตฺํ ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ตฺรื่ัสวิ่า “ด่ก่อนนางวิิสาขา การื่ที�เธอทําที�เป็นที�อย่่เพ่�อพรื่ะสงฆ์ 

ใกล่้ปรื่ะตฺ่ในทิศปาจฺีน ควิรื่แล่้วิ”

 ภิควิา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “วิิสาเข อาล่ปนะ  กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุกัตฺตฺา 

ใน ยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปาจฺีนทฺวิาเรื่ สมีปาธารื่ะใน กาตฺุํ  สงฺฆสฺส สัมปทานใน  

กาตฺุํ  วิสนฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํ  เตฺ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๔. “ยุตฺฺตฺํ  ภินฺเตฺตฺิ  วิิสาขา  ตฺุฏฺฺฅมานสา  นวิโกฏฺีห่ิ  ภิ่มิเมวิ  คณฺฺห่ิ,  อปรื่าห่ิ  นวิโกฏฺีห่ิ 

วิิห่ารื่ํ  กาตฺํุ  อารื่ภิิ ฯ

 “(มยา  ปาจฺีนทฺวิาเรื่  สงฺฆสฺส  วิสนฏฺฺฅานํ  กาตฺํุ)  ยุตฺฺตฺํ  ภินฺเตฺตฺิ  (วิตฺฺวิา)  วิิสาขา  ตฺุฏฺฺฅมานสา   

นวิโกฏฺีห่ิ  ภิ่มึ  เอวิ  คณฺฺห่ิ,  อปรื่าห่ิ  นวิโกฏฺีห่ิ  วิิห่ารื่ํ  กาตฺํุ  อารื่ภิิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  (วิตฺฺวิา) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

(มยา  ปิาจฺีนิทฺวิาเร  สงฺฆสฺส  วิสนิฏฺฅานิํ  กําตฺํุ) อ.อัน- อันห่ม่อมฉัน กรื่ะทํา ซึ่ึ�งที�เป็น

ที�อย่่ เพ่�อพรื่ะสงฆ์ ใกล่้ปรื่ะตฺ่ในทิศปรื่าจฺีน  ยุตฺฺตฺํ ควิรื่แล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้  ตฺุฏฺฅมานิสา ผ่้

มีใจฺอันยินดีแล่้วิ  คณฺหิ ถุ่อเอาแล่้วิ  ภูมึ  เอุวิ ซึ่ึ�งพ่้นที�นั�นเทียวิ  นิวิโกํฏีหิ ด้วิยโกฏฺิเก้า 
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ท.,  อุารภิ เรื่ิ�มแล่้วิ  กําตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  วิิหารํ ซึ่ึ�งวิิห่ารื่  นิวิโกํฏีหิ ด้วิยโกฏฺิเก้า ท.  

อุปิราหิ เห่ล่่าอ่�นอีก ฯ

 นางวิิสาขา กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ การื่ที�ห่ม่อมฉันทําที�เป็นที�อย่่เพ่�อพรื่ะ

สงฆ์ ใกล่้ปรื่ะตฺ่ในทิศปรื่าจฺีน ควิรื่แล่้วิ” มีใจฺยินดี ถุ่อเอาพ่้นที�เท่านั้น ด้วิยทรื่ัพย์ ๙ โกฏฺิ, 

เรื่ิ�มจฺะสรื่้างวิิห่ารื่อีก ๙ โกฏฺินอกนี้

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อารื่ภิิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  กาตฺุํ ตฺุมัตฺถุ- 

กัตฺตฺาใน ยุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ  ปาจฺีนทฺวิาเรื่  

สมีปาธารื่ะใน กาตฺุํ  สงฺฆสฺส สัมปทานใน กาตฺุํ  วิสนฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ตฺุฏฺฺฅมานสาๆ วิิเสสนะของ วิิสาขา   

นวิโกฏฺีห่ิ กรื่ณฺะใน คณฺฺห่ิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ภิ่มึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิ,  

อปรื่าห่ิ วิิเสสนะของ นวิโกฏฺีห่ิๆ กรื่ณฺะใน กาตฺุํ  วิิห่ารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุ-

สัมปทานใน อารื่ภิิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๕. อเถุกทิวิสํ  สตฺฺถุา  ปจฺฺจฺ่สสมเย  โล่กํ  โวิโล่เกนฺโตฺ  เทวิโล่กา  จฺวิิตฺฺวิา  ภิทฺทิยนคเรื่  

เสฏฺฺฅิกุเล่  นิพฺพตฺฺตฺสฺส  ภิทฺทิยสฺส  นาม  เสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา   

อนาถุปิณฺฺฑิกสฺส  เคเห่  ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กตฺฺวิา  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่าภิิมุโข  อโห่สิ ฯ

 อถุ  เอกทิวิสํ  สตฺฺถุา  ปจฺฺจฺ่สสมเย  โล่กํ  โวิโล่เกนฺโตฺ  เทวิโล่กา  จฺวิิตฺฺวิา  ภิทฺทิยนคเรื่  เสฏฺฺฅิกุเล่  

นิพฺพตฺฺตฺสฺส  ภิทฺทิยสฺส  นาม  เสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา  อนาถุปิณฺฺฑิกสฺส  เคเห่   

ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ  กตฺฺวิา  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่าภิิมุโข  อโห่สิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  เอุกํทิวิสํ ในวิันห่นึ�ง  สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  โวิโลเกํนิฺโตฺ ทรื่งตฺรื่วิจฺด่อย่่  

โลกํํ ซึ่ึ�งสัตฺวิ์โล่ก  ปิจฺฺจฺูสสมเย ในสมัยเป็นที�ขจฺัดเสียเฉพาะซึ่ึ�งควิามม่ด  ทิสฺวิา ทรื่ง

เห่็นแล่้วิ  อุุปินิิสฺสยสมฺปิตฺฺตฺึ ซึ่ึ�งควิามถุึงพรื่้อมแห่่งอุปนิสัย  เสฏฺฅิปิุตฺฺตฺสฺส ของบุตฺรื่

ของเศรื่ษฐี  ภทฺทิยสฺส  นิาม ช่�อวิ่าภิัททิยะ  เทวิโลกํา  จฺวิิตฺฺวิา  ภทฺทิยนิคเร  เสฏฺฅิ-

กํุเล  นิิพฺฺพฺตฺฺตฺสฺส ผ่้ เคล่่�อนแล่้วิ จฺากเทวิโล่ก บังเกิดแล่้วิ ในตฺรื่ะก่ล่ของเศรื่ษฐี ในเม่อง

ช่�อวิ่าภิัททิยะ  กํตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ภตฺฺตฺกํิจฺฺจฺํ ซึ่ึ�งกิจฺด้วิยภิัตฺรื่  เคเห ในเรื่่อน   

อุนิาถุปิิณฺฑิกํสฺส ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าอนาถุบิณฺฑิกะ  อุุตฺฺตฺรทฺวิาราภิมุโข เป็นผ่้มีพรื่ะ
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พักตฺรื่์เฉพาะตฺ่อปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

   ครื่ั้นภิายห่ล่ัง ณฺ วิันห่นึ�ง พรื่ะศาสดา ทรื่งตฺรื่วิจฺด่สัตฺวิ์โล่กในเวิล่าใกล่้รืุ่่ง ทรื่งเห่็นควิาม

ถุึงพรื่้อมแห่่งอุปนิสัย ของบุตฺรื่ของเศรื่ษฐี ช่�อวิ่าภิัททิยะ ผ่้เคล่่�อนจฺากเทวิโล่ก แล่้วิ

บังเกิดในตฺรื่ะก่ล่เศรื่ษฐี ในเม่องช่�อวิ่าภิัททิยะ ทรื่งทําภิัตฺรื่กิจฺ ในเรื่่อนของอนาถุ- 

บิณฺฑิกเศรื่ษฐี ได้เป็นผ่้มีพรื่ะพักตฺรื่์ตฺ่อปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน อโห่สิ  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปจฺฺจฺ่สสมเย กาล่สัตฺตฺมีใน โวิโล่เกนฺโตฺ  โล่กํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

โวิโล่เกนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สตฺฺถุา  เทวิโล่กา อปาทานใน จฺวิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน นิพฺพตฺฺตฺสฺส  ภิทฺทิยนคเรื่ วิิสยาธารื่ะใน นิพฺพตฺฺตฺสฺส  เสฏฺฺฅิกุเล่ วิิสยาธารื่ะใน 

นิพฺพตฺฺตฺสฺสๆ วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ภิทฺทิยสฺสๆ  

วิิเสสนะของ เสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  อนาถุปิณฺฺฑิกสฺส สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน กตฺฺวิา  ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อโห่สิ  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่า- 

ภิิมุโข วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๒๘๖. ปกตฺิยาปิ  สตฺฺถุา  วิิสาขาย  เคเห่  ภิิกฺขํ  คณฺฺห่ิตฺฺวิา  ทกฺขิณฺทฺวิาเรื่น  นิกฺขมิตฺฺวิา   

เชตฺวิเน  วิสตฺิ,  อนาถุปิณฺฺฑิกสฺส  เคเห่  ภิิกฺขํ  คณฺฺห่ิตฺฺวิา  ปาจฺีนทฺวิาเรื่น  นิกฺขมิตฺฺวิา  

ปุพฺพารื่าเม  วิสตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  คณฺหิตฺฺวิา ทรื่งรื่ับแล่้วิ  ภิกํฺขํ ซึ่ึ�งภิิกษา  เคเห ในเรื่่อน  วิิสาขาย 

ของนางวิิสาขา  นิิกํฺขมิตฺฺวิา เสด็จฺออกไปแล่้วิ  ทกํฺขิณทฺวิาเรนิ โดยปรื่ะตฺ่ในทิศใตฺ้  

วิสตฺิ ย่อมปรื่ะทับ  เชตฺวิเนิ ในพรื่ะวิิห่ารื่ช่�อวิ่าเชตฺวิัน,  คณฺหิตฺฺวิา ทรื่งรื่ับแล่้วิ  ภิกํฺขํ 

ซึ่ึ�งภิิกษา  เคเห ในเรื่่อน  อุนิาถุปิิณฺฑิกํสฺส ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าอนาถุบิณฺฑิกะ   

นิิกํฺขมิตฺฺวิา เสด็จฺออกไปแล่้วิ  ปิาจฺีนิทฺวิาเรนิ โดยปรื่ะตฺ่ในทิศปรื่าจฺีน  วิสตฺิ ย่อม

ปรื่ะทับ  ปิุพฺฺพฺาราเม ในปุพพรื่าม  ปิกํตฺิยาปิิ แม้โดยปกตฺิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งรื่ับภิิกษาในเรื่่อนของนางวิิสาขา เสด็จฺออกไปโดยปรื่ะตฺ่ในทิศใตฺ้ ย่อม

ปรื่ะทับในพรื่ะเชตฺวิัน ครื่ั้นทรื่งรื่ับภิิกษาในเรื่่อนของอนาถุบิณฺฑิกเศรื่ษฐีแล่้วิ ก็เสด็จฺ
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ออกไปโดยปรื่ะตฺ่ในทิศปรื่าจฺีน ย่อมปรื่ะทับอย่่ในปุพพารื่าม แม้โดยปกตฺิ

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน วิสตฺิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ 

ปกตฺิยาๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน ใน วิสตฺิ  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน 

คณฺฺห่ิตฺฺวิา  ภิิกฺขํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺขมิตฺฺวิา  ทกฺขิณฺ- 

ทฺวิาเรื่น ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิสตฺิ  เชตฺวิเน วิิสยาธารื่ะ 

ใน วิสตฺิ,  อนาถุปิณฺฺฑิกสฺส สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ วิิสยาธารื่ะใน คณฺฺห่ิตฺฺวิา  ภิิกฺขํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิกฺขมิตฺฺวิา  ปาจฺีนทฺวิาเรื่น ตฺตฺิยาวิิเสสนะ

ใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิสตฺิ  ปุพฺพารื่าเม วิิสยาธารื่ะใน วิสตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๗. อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่ํ  สนฺธาย  คจฺฺฉนฺตฺํเยวิ  ภิควินฺตฺํ  ทิสฺวิา  “จฺารื่ิกํ  ปกฺกมิสฺสตฺีตฺิ  ชานนฺตฺิ ฯ

 (ชนา)  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่ํ  สนฺธาย  คจฺฺฉนฺตฺํ  เอวิ  ภิควินฺตฺํ  ทิสฺวิา  “(สตฺฺถุา)  จฺารื่ิกํ  ปกฺกมิสฺสตฺีตฺิ   

ชานนฺตฺิ ฯ

 (ชนิา) อ.ชน ท.  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  ภควินิฺตฺํ ซึ่ึ�งพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  คจฺฺฉนิฺตฺํ  เอุวิ ผ่้

เสด็จฺไปอย่่นั�นเทียวิ  สนิฺธาย ห่มายเอา  อุุตฺฺตฺรทฺวิารํ ซึ่ึ�งปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ  ชานินิฺตฺิ 

ย่อมรื่่้  อุิตฺิ ว่ิา  “(สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  ปิกํฺกํมิสฺสตฺิ จฺักเสด็จฺห่ล่ีกไป  จฺาริกํํ ส่่ที�จฺารื่ิก”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวิกชน เห่็นพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ผ่้เสด็จฺไปอย่่นั�นแห่ล่ะ ห่มายเอาปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ 

ย่อมรื่่้วิ่า “พรื่ะศาสดา จฺักเสด็จฺห่ล่ีกไปส่่ที�จฺารื่ิก”

 ชนา สุทธกัตฺตฺาใน ชานนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉนฺตฺํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ คจฺฺฉนฺตฺํๆ วิิเสสนะของ 

ภิควินฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ชานนฺตฺิ  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน  

ปกฺกมิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺารื่ิกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปกฺกมิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน ชานนฺตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๘. วิิสาขาปิ  ตฺํทิวิสํ  “สตฺฺถุา  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่าภิิมุโข  คโตฺตฺิ  สุตฺฺวิาวิ  เวิเคน  คนฺตฺฺวิา   

วินฺทิตฺฺวิา  อาห่  “จฺารื่ิกํ  คนฺตฺุกามตฺฺถุ  ภินฺเตฺตฺิ ฯ
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 วิิสาขาปิ  ตฺํทิวิสํ  “สตฺฺถุา  อุตฺฺตฺรื่ทฺวิารื่าภิิมุโข  คโตฺตฺิ  สุตฺฺวิาวิ  เวิเคน  คนฺตฺฺวิา  วินฺทิตฺฺวิา  อาห่   

“(ตฺุมฺเห่)  จฺารื่ิกํ  คนฺตฺุกามา  อตฺฺถุ  ภินฺเตฺตฺิ ฯ

 วิิสาขาปิิ แม้ อ.นางวิิสาขา  สุตฺฺวิาวิ ฟังแล่้วิเทียวิ  อุิตฺิ วิ่า  “สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  

อุุตฺฺตฺรทฺวิาราภิมุโข ผ่้มีพรื่ะพักตฺรื่์เฉพาะตฺ่อปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ  คโตฺ เสด็จฺไปแล่้วิ”  อุิตฺิ 

ดังนี้  ตฺํทิวิสํ ในวิันนั้น  คนิฺตฺฺวิา ไปแล่้วิ  เวิเคนิ โดยเรื่็วิ  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  

อุาห กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์   

คนิฺตฺุกํามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันเสด็จฺไป  จฺาริกํํ ส่่ที�จฺารื่ิก  อุตฺฺถุ ย่อมเป็นห่รื่่อ”  อุิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 แม้นางวิิสาขา พอฟังวิ่า “พรื่ะศาสดา มีพรื่ะพักตฺรื่์ตฺ่อปรื่ะตฺ่ในทิศเห่น่อ เสด็จฺไปแล่้วิ” 

ในวิันนั้น ไปแล่้วิโดยเรื่็วิ ถุวิายบังคม กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ พรื่ะองค์ 

มีควิามปรื่ะสงค์เพ่�อจฺะเสด็จฺไปส่่ที�จฺารื่ิกห่รื่่อ ?”

 อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ตฺํทิวิสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน สุตฺฺวิา  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุตฺฺตฺรื่-

ทฺวิารื่าภิิมุโข วิิเสสนะของ สตฺฺถุา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน สุตฺฺวิา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้า

กับ สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คนฺตฺฺวิา  เวิเคน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่-

กิรื่ิยาใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน 

อตฺฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺารื่ิกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คนฺตฺุกามาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อตฺฺถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๘๙. “อาม  วิิสาเขตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อาม  (เอวิํ)  วิิสาเขตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “วิิสาเข ด่ก่อนนางวิิสาขา  อุาม  

เจฺรื่ิญพรื่  (เอุวิํ) อ.อย่างนั้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ด่ก่อนนางวิิสาขา เจฺรื่ิญพรื่ อย่างนั้น”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “วิิสาเข อาล่ปนะ  อาม สัมปฏฺิจฺฉ-
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นัตฺถุะ  เอวิํ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๐. “ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกํ  ธนํ  ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  ตฺุมฺห่ากํ วิิห่ารื่ํ  กาเรื่มิ,  นิวิตฺฺตฺถุ  ภินฺเตฺตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “(อห่ํ)  ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกํ  ธนํ  ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิา  (ปุคฺคล่ํ)  ตฺุมฺห่ากํ  วิิห่ารื่ํ  กาเรื่มิ,  (ตฺุมฺเห่)   

นิวิตฺฺตฺถุ  ภินฺเตฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

(อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  ปิริจฺฺจฺชิตฺฺวิา บรื่ิจฺาคแล่้วิ  ธนิํ ซึ่ึ�งทรื่ัพย์  เอุตฺฺตฺกํํ มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  

(ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กําเรมิ ย่อมให่้กรื่ะทํา  วิิหารํ ซึ่ึ�งวิิห่ารื่  ตฺุมฺหากํํ เพ่�อพรื่ะองค์,   

ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  นิิวิตฺฺตฺถุ ขอจฺงเสด็จฺกล่ับ”  อุิตฺิ  

ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ห่ม่อมฉันบรื่ิจฺาคทรื่ัพย์มีปรื่ะมาณฺเท่านี้  

ให่้ช่างสรื่้างวิิห่ารื่เพ่�อพรื่ะองค์, ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ขอพรื่ะองค์ จฺงเสด็จฺกล่ับ”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺา 

ใน กาเรื่มิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺกํ วิิเสสนะของ ธนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ปรื่ิจฺฺจฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กาเรื่มิ  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่มิ  ตฺุมฺห่ากํ สัมปทาน

ใน กาเรื่มิ  วิิห่ารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่มิ,  ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน  

นิวิตฺฺตฺถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๑. “อนิวิตฺฺตฺคมนํ  อิทํ  วิิสาเขตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อนิวิตฺฺตฺคมนํ  (โห่ตฺิ)  อิทํ  (คมนํ)  วิิสาเขตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “วิิสาเข ด่ก่อนนางวิิสาขา  อุิทํ  

(คมนิํ) อ.การื่ไปนี้  อุนิิวิตฺฺตฺคมนิํ เป็นการื่ไปไม่กล่ับ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ด่ก่อนนางวิิสาขา การื่ไปนี้ เป็นการื่ไม่กล่ับ”
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 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “วิิสาเข อาล่ปนะ  อิทํ วิิเสสนะของ 

คมนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนิวิตฺฺตฺคมนํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๒. สา  “อทฺธา  เห่ตฺุสมฺปนฺนํ  ก�ฺฺจฺิ  ปสฺสตฺิ  ภิควิาตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “เตฺนห่ิ  ภินฺเตฺ  มยฺห่ํ   

กตฺากตฺวิิชานนกํ  เอกํ  ภิิกฺขํุ  นิวิตฺฺตฺาเปตฺฺวิา  คจฺฺฉถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  “อทฺธา  เห่ตฺุสมฺปนฺนํ  ก�ฺฺจฺิ  ปสฺสตฺิ  ภิควิาตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “เตฺนห่ิ  (ตฺุมฺเห่)  ภินฺเตฺ  มยฺห่ํ  

กตฺากตฺวิิชานนกํ  เอกํ  ภิิกฺขํุ  นิวิตฺฺตฺาเปตฺฺวิา  คจฺฺฉถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภควิา อ.พรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาค

เจฺ้า  ปิสฺสตฺิ ย่อมทรื่งเห่็น  กํญฺจฺิ ซึ่ึ�งใครื่ๆ  เหตฺุสมฺปินิฺนิํ ผ่้ถุึงพรื่้อมแล่้วิด้วิยเห่ตฺุ  

อุทฺธา แน่แท้”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาห กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  ภิกํฺขุํ ยังภิิกษุ  เอุกํํ รื่่ปห่นึ�ง  มยฺหํ  กํตฺากํตฺ- 

วิิชานินิกํํ ผ่้รื่่้ซึ่ึ�งกิจฺ อันห่ม่อมฉัน กรื่ะทําแล่้วิแล่ะยังไม่กรื่ะทําแล่้วิ  นิิวิตฺฺตฺาเปิตฺฺวิา  

ให่้กล่ับแล่้วิ  คจฺฺฉถุ จฺงเสด็จฺไปเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขานั้น คิดวิ่า “พรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ย่อมทรื่งเห่็นใครื่ๆ ผ่้ถุึงพรื่้อมด้วิยเห่ตฺุ 

แน่แท้” กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ถุ้าเช่นนั้น ขอพรื่ะองค์ โปรื่ดให่้ภิิกษุรื่่ป

ห่นึ�ง ผ่้รื่่้กิจฺที�ทําแล่้วิแล่ะที�ยังไม่ได้ทํา ให่้กล่ับแล่้วิ จฺงเสด็จฺไปเถุิด”

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภิควิา สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ปสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อทฺธา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปสฺสตฺิ  เห่ตฺุสมฺปนฺนํ 

วิิเสสนะของ ก�ฺฺจฺิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน อาห่  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ ฉัฏฺฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺากตฺ-  กตฺากตฺวิิชานนกํ ก็ดี   

เอกํ ก็ดี วิิเสสนะของ ภิิกฺขุํๆ การื่ิตฺกัมมะใน นิวิตฺฺตฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คจฺฺฉถุ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๓. “ยํ  โรื่เจฺสิ,  ตฺสฺส  ปตฺฺตฺํ  คณฺฺห่  วิิสาเขตฺิ ฯ
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 (สตฺฺถุา)  “(ตฺฺวิํ)  ยํ  (ภิิกฺขุํ)  โรื่เจฺสิ,  (ตฺฺวิํ)  ตฺสฺส  (ภิิกฺขุสฺส)  ปตฺฺตฺํ  คณฺฺห่  วิิสาเขตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  โรเจฺสิ ย่อมชอบใจฺ   

ยํ  (ภิกํฺขุํ) ซึ่ึ�งภิิกษุรื่่ปใด,  วิิสาเข ด่ก่อนนางวิิสาขา  (ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คณฺห จฺงรื่ับเอา  

ปิตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งบาตฺรื่  ตฺสฺส  (ภิกํฺขุสฺส) ของภิิกษุรื่่ปนั้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “เธอ ย่อมชอบใจฺภิิกษุรื่่ปใด, ด่ก่อนนางวิิสาขา เธอจฺงรื่ับบาตฺรื่ 

ของภิิกษุรื่่ปนั้นเถุิด”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน โรื่เจฺสิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยํ วิิเสสนะของ ภิิกฺขุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน โรื่เจฺสิ,  วิิสาเข อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ  

สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะของ ภิิกฺขุสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ปตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๔. สา  กิ�ฺฺจฺาปิ  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  ปิยายตฺิ,  “มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่  อิทฺธิมา,  เอตฺํ  เม   

นิสฺสาย  กมฺมํ  ล่ห่ํุ  นิปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  ปน  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  เถุรื่สฺส  ปตฺฺตฺํ  คณฺฺห่ิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  กิ�ฺฺจฺาปิ  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  ปิยายตฺิ,  (สา  วิิสาขา)  “มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่  อิทฺธิมา  

(โห่ตฺิ),  เอตฺํ  (มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุรื่ํ)  เม  นิสฺสาย  กมฺมํ  ล่ห่ํุ  นิปฺปชฺชิสฺสตฺีตฺิ  ปน  จฺินฺเตฺตฺฺวิา   

เถุรื่สฺส  ปตฺฺตฺํ  คณฺฺห่ิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  ปิิยายตฺิ ย่อมรื่ัก  อุานินิฺทตฺฺเถุรํ ซึ่ึ�งพรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะ  

กํิญฺจฺาปิิ แม้ก็จฺรื่ิง,  ปินิ ถุึงอย่างนั้น  (สา  วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิด

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “มหาโมคฺคลฺลานิตฺฺเถุโร อ.พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านะผ่้เถุรื่ะ  อุิทฺธิมา เป็นผ่้

มีฤทธิ์  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  กํมฺมํ อ.การื่งาน  เม ของเรื่า  นิิปิฺปิชฺชิสฺสตฺ ิจฺักสําเรื่็จฺ  ลหุํ 

เรื่็วิ  นิิสฺสาย เพรื่าะอาศัย  เอุตฺํ  (มหาโมคฺคลฺลานิตฺฺเถุรํ) ซึ่ึ�งพรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านะ 

ผ่้เถุรื่ะนั�น”  อุิตฺิ ดังนี้  คณฺหิ รื่ับเอาแล่้วิ  ปิตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งบาตฺรื่  เถุรสฺส ของพรื่ะเถุรื่ะ ฯ

   นางวิิสาขานั้น ย่อมรื่ักพรื่ะอานนทเถุรื่ะ แม้ก็จฺรื่ิง, ถุึงอย่างนั้น นางวิิสาขานั้น ก็คิดวิ่า 

“พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านเถุรื่ะ มีฤทธิ์, การื่งานของเรื่า จฺักสําเรื่็จฺได้เรื่็วิ เพรื่าะอาศัย 

พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านเถุรื่ะนั�น” ดังนี้ จฺึงรื่ับบาตฺรื่ของพรื่ะเถุรื่ะ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 757

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปิยายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กิ�ฺฺจฺาปิ  

อรืุ่จฺิส่จฺนัตฺถุะ  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปิยายตฺิ,  ปนศัพท์ อนุคคห่ัตฺถุะ   

สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

“มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทฺธิมา วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  กมฺมํ สุทธกัตฺตฺาใน นิปฺปชฺชิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺํ วิิเสสนะ

ของ มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุรื่ํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺสาย  เม สามีสัมพันธะใน กมฺมํ  นิสฺสาย 

เห่ตฺุใน นิปฺปชฺชิสฺสตฺิ  ล่หุ่ํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน นิปฺปชฺชิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺฺห่ิ  เถุรื่สฺส สามีสัมพันธะใน ปตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

คณฺฺห่ิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๕. เถุโรื่  สตฺฺถุารื่ํ  โอโล่เกสิ ฯ

 เถุโร อ.พรื่ะเถุรื่ะ  โอุโลเกํสิ แล่ด่แล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา ฯ

 พรื่ะเถุรื่ะ แล่ด่พรื่ะศาสดา

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน โอโล่เกสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกสิ 

ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๖. สตฺฺถุา  “ตฺวิ  ปรื่ิวิาเรื่  ป�ฺฺจฺสเตฺ  ภิิกฺข่  คเห่ตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺ  โมคฺคลฺ่ล่านาตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  “(ตฺฺวิํ)  ตฺวิ  ปรื่ิวิาเรื่  ป�ฺฺจฺสเตฺ  ภิิกฺข่  คเห่ตฺฺวิา  นิวิตฺฺตฺ  โมคฺคลฺ่ล่านาตฺิ  (อาห่) ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “โมคฺคลฺลานิ ด่ก่อนโมคคัล่ล่านะ  

(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  คเหตฺฺวิา พาเอาแล่้วิ  ภิกํฺขู ซึ่ึ�งภิิกษุ ท.  ปิญฺจฺสเตฺ ผ่้มีรื่้อยห่้าเป็นปรื่ะมาณฺ  

ปิริวิาเร ผ่้เป็นบรื่ิวิารื่  ตฺวิ ของเธอ  นิิวิตฺฺตฺ จฺงกล่ับเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “โมคคัล่ล่านะ เธอพาเอาภิิกษุปรื่ะมาณฺ ๕๐๐ รื่่ป ผ่้เป็นบรื่ิวิารื่ของ 

เธอจฺงกล่ับเถุิด”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “โมคฺคลฺ่ล่าน อาล่ปนะ  ตฺฺวิํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน นิวิตฺฺตฺๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน ปรื่ิวิาเรื่ๆ ก็ดี  ป�ฺฺจฺสเตฺ 
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ก็ดี วิิเสสนะของ ภิิกฺข่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิวิตฺฺตฺ”  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๗. โส  ตฺถุา  อกาสิ ฯ

 โส  (มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่)  ตฺถุา  อกาสิ ฯ

 โส  (มหาโมคฺคลฺลานิตฺฺเถุโร) อ.พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านะผ่้เถุรื่ะนั้น  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  

ตฺถุา เห่ม่อนอย่างนั้น ฯ

 พรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านเถุรื่ะนั้น ได้ทําเห่ม่อนอย่างนั้น

 โส วิิเสสนะของ มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺถุา กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อกาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๘. ตฺสฺสานุภิาเวิน  ป�ฺฺ�ฺาสสฏฺฺฅิโยชนานิปิ  รืุ่กฺขตฺฺถุาย  จฺ  ปาสาณฺตฺฺถุาย  จฺ  คตฺา  มนุสฺสา

 มห่นฺเตฺ  มห่นฺเตฺ  รืุ่กฺเข  จฺ  ปาสาเณฺ  จฺ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺํทิวิสเมวิ  อาคจฺฺฉนฺตฺิ,  เนวิ  สกเฏฺ  

รืุ่กฺขปาสาเณฺ  อาโรื่เปนฺตฺา  กิล่มนฺตฺิ,  น  อกฺโข  ภิ�ฺฺชตฺิ,  น  จฺิรื่สฺเสวิ  เทฺวิภิ่มิกํ   

ปาสาทํ  กรื่ึสุ ฯ

 ตฺสฺส  (มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุรื่สฺส)  อานุภิาเวิน  ป�ฺฺ�ฺาสสฏฺฺฅิโยชนานิปิ  รืุ่กฺขตฺฺถุาย  จฺ   

ปาสาณฺตฺฺถุาย  จฺ  คตฺา  มนุสฺสา  มห่นฺเตฺ  มห่นฺเตฺ  รืุ่กฺเข  จฺ  ปาสาเณฺ  จฺ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺํทิวิสํ  เอวิ  

อาคจฺฺฉนฺตฺิ,  (ชนา)  เนวิ  สกเฏฺ  รืุ่กฺขปาสาเณฺ  อาโรื่เปนฺตฺา  กิล่มนฺตฺิ,  น  อกฺโข  ภิ�ฺฺชตฺิ,  (ชนา)  

น  จฺิรื่สฺเสวิ  เทฺวิภิ่มิกํ  ปาสาทํ  กรื่ึสุ ฯ

 มนิุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  คตฺา ผ่้ไปแล่้วิ  ปิญฺฃาสสฏฺฅิโยชนิานิิปิิ แม้สิ้นโยชน์ห่้าสิบห่รื่่อ

ห่กสิบ  รุกํฺขตฺฺถุาย  จฺ เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ตฺ้นไม้ด้วิย  ปิาสาณตฺฺถุาย  จฺ เพ่�อปรื่ะโยชน์ 

แก่แผ่นห่ินด้วิย  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  รุกํฺเข  จฺ ซึ่ึ�งตฺ้นไม้ ท. ด้วิย  ปิาสาเณ  จฺ ซึ่ึ�งแผ่น

ห่ิน ท. ด้วิย  มหนิฺเตฺ  มหนิฺเตฺ อันให่ญ่ๆ  อุาคจฺฺฉนิฺตฺิ ย่อมมา  ตฺํทิวิสํ  เอุวิ ในวิันนั้น

นั�นเทียวิ  อุานิุภาเวินิ ด้วิยอานุภิาพ  ตฺสฺส  (มหาโมคฺคลฺลานิตฺฺเถุรสฺส) ของพรื่ะมห่า

โมคคัล่ล่านะผ่้เถุรื่ะนั้น,  (ชนิา) อ.ชน ท.  อุาโรเปินิฺตฺา ยกขึ้นอย่่  รุกํฺขปิาสาเณ  

ซึ่ึ�งตฺ้นไม้แล่ะแผ่นห่ิน ท.  สกํเฏ บนเกวิียน  เนิวิ  กํิลมนิฺตฺิ ย่อมไม่ล่ําบากนั�นเทียวิ,  
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อุกํฺโข อ.เพล่า  นิ  ภญฺชตฺิ ย่อมไม่ห่ัก,  (ชนิา) อ.ชน ท.  กํรึสุ กรื่ะทําแล่้วิ  ปิาสาทํ  

ซึ่ึ�งปรื่าสาท  เทฺวิวิภูมิกํํ อันปรื่ะกอบแล่้วิด้วิยชั้นสอง  นิ  จฺิรสฺเสวิ โดยกาล่ไม่นาน 

นั�นเทียวิ ฯ

 พวิกมนุษย์ผ่้ไปแม้สิ้น ๕๐ ห่รื่่อ ๖๐ โยชน์ เพ่�อปรื่ะโยชน์แก่ตฺ้นไม้ แล่ะเพ่�อปรื่ะโยชน์

แก่แผ่นห่ิน ถุ่อเอาตฺ้นไม้ทั้งห่ล่าย แล่ะแผ่นห่ินทั้งห่ล่าย ทั้งให่ญ่ๆ ย่อมมาในวิันนั้นนั�น

แห่ล่ะ ด้วิยอานุภิาพของพรื่ะมห่าโมคคัล่ล่านเถุรื่ะนั้น, พวิกชน ยกตฺ้นไม้แล่ะแผ่นห่ิน

ขึ้นบนเกวิียน ย่อมไม่ล่ําบากเล่ย, เพล่า ย่อมไม่ห่ัก, พวิกชน สรื่้างปรื่าสาท ๒ ชั้น โดย

กาล่ไม่นานนัก

 คตฺา วิิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคจฺฺฉนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส  

วิิเสสนะของ มห่าโมคฺคลฺ่ล่านตฺฺเถุรื่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน อานุภิาเวินๆ กรื่ณฺะใน 

อาคจฺฺฉนฺตฺิ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ ป�ฺฺฃาสสฏฺฺฅิโยชนานิๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน 

คตฺา  รืุ่กฺขตฺฺถุาย ก็ดี  ปาสาณฺตฺฺถุาย ก็ดี สัมปทานใน คตฺา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะ

เข้ากับ รืุ่กฺขตฺฺถุาย แล่ะ ปาสาณฺตฺฺถุาย  มห่นฺเตฺ สองบท วิิเสสนะของ รืุ่กฺเข แล่ะ  

ปาสาเณฺ  รืุ่กฺเข ก็ดี  ปาสาเณฺ ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะ

เข้ากับ รืุ่กฺเข แล่ะ ปาสาเณฺ  คเห่ตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาคจฺฺฉนฺตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะ

เข้ากับ ตฺํทิวิสํๆ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมีใน อาคจฺฺฉนฺตฺิ,  ชนา สุทธกัตฺตฺาใน กิล่มนฺตฺิๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กิล่มนฺตฺิ  สกเฏฺ 

วิิสยาธารื่ะ ใน อาโรื่เปนฺตฺา  รืุ่กฺขปาสาเณฺ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เปนฺตฺาๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา

ของ ชนา,  อกฺโข สุทธกัตฺตฺาใน ภิ�ฺฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

ภิ�ฺฺชตฺิ,  ชนา สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน จฺิรื่สฺส  

เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ จฺิรื่สฺสๆ ฉัฏฺฐีตฺตฺิยาวิิเสสนะใน กรื่ึสุ  เทฺวิภิ่มิกํ วิิเสสนะของ 

ปาสาทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๒๙๙. “เห่ฏฺฺฅาภิ่มิยํ  ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานิ  อุปรื่ิภิ่มิยํ  ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานีตฺิ  คพฺภิสห่สฺส- 

ปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ  ปาสาโท  อโห่สิ ฯ

 “เห่ฏฺฺฅาภิ่มิยํ  ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานิ  อุปรื่ิภิ่มิยํ  ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานีตฺิ  คพฺภิสห่สฺสปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ  ปาสาโท  

อโห่สิ ฯ
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 ปิาสาโท อ.ปรื่าสาท  คพฺฺภสหสฺสปิฏิมณฺฑิโตฺ ปรื่ะดับแล่้วิด้วิยพันแห่่งห่้อง  อุิตฺิ ค่อ  

“คพฺฺภสตฺานิิ อ.รื่้อยแห่่งห่้อง ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  เหฏฺฅาภูมิยํ ที�ชั้นในภิายใตฺ้,  คพฺฺภสตฺานิิ 

อ.รื่้อยแห่่งห่้อง ท.  ปิญฺจฺ ห่้า  อุุปิริภูมิยํ ที�ชั้นในเบ่้องบน”  อุโหสิ ได้มีแล่้วิ ฯ

 ได้มีปรื่าสาท ปรื่ะดับด้วิย ๑,๐๐๐ ห่้อง ค่อ “ที�ชั้นล่่าง ๕๐๐ ห่้อง ที�ชั้นบน ๕๐๐ ห่้อง”

 คพฺภิสห่สฺสปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ วิิเสสนะของ ปาสาโทๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  “เห่ฏฺฺฅาภิ่มิยํ วิิสยาธารื่ะใน ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานิ  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ  

คพฺภิสตฺานิๆ ล่ิงคัตฺถุะ  อุปรื่ิภิ่มิยํ วิิสยาธารื่ะใน ป�ฺฺจฺ  คพฺภิสตฺานิ  ป�ฺฺจฺ วิิเสสนะของ 

คพฺภิสตฺานิๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน คพฺภิสห่สฺสปฏฺิมณฺฺฑิโตฺ  ปาสาโท ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๐. สตฺฺถุา  นวิห่ิ  มาเสห่ิ  จฺารื่ิกํ  จฺรื่ิตฺฺวิา  ปุน  สาวิตฺฺถุึ  อคมาสิ ฯ  

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  จฺริตฺฺวิา เสด็จฺเที�ยวิไปแล่้วิ  จฺาริกํํ ส่่ที�จฺารื่ิก  มาเสหิ โดยเด่อน 

ท.  นิวิหิ เก้า  อุคมาสิ ได้เสด็จฺมาแล่้วิ  สาวิตฺฺถุึ ส่่เม่องสาวิัตฺถุี  ปิุนิ อีก ฯ

 พรื่ะศาสดา เสด็จฺเที�ยวิไปส่่ที�จฺารื่ิก โดย ๙ เด่อน ได้เสด็จฺไปส่่เม่องสาวิัตฺถุีอีก

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อคมาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นวิห่ิ วิิเสสนะของ มาเสห่ิๆ  

ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน จฺรื่ิตฺฺวิา  จฺารื่ิกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน จฺรื่ิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  

อคมาสิ  ปุน กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อคมาสิ  สาวิตฺฺถุึ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๑. วิิสาขายปิ  ปาสาเท  กมฺมํ  นวิห่ิ  เอวิ  มาเสห่ิ  นิฏฺฺฅิตฺํ ฯ

 กํมฺมํ อ.การื่งาน  ปิาสาเท ในปรื่าสาท  วิิสาขายปิิ แม้ของนางวิิสาขา  นิิฏฺฅิตฺํ สําเรื่็จฺ

แล่้วิ  มาเสหิ โดยเด่อน ท.  นิวิหิ  เอุวิ เก้านั�นเทียวิ ฯ

 การื่งานในปรื่าสาทของนางวิิสาขา สําเรื่็จฺโดย ๙ เด่อนเท่านั้น

 กมฺมํ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺฺฅิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ วิิสาขายๆ 

สามีสัมพันธะใน ปาสาเทๆ วิิสยาธารื่ะใน กมฺมํ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นวิห่ิๆ  

วิิเสสนะของ มาเสห่ิๆ ตฺตฺิยาวิิเสสนใน นิฏฺฺฅิตฺํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๓๐๒. ปาสาทก่ฏฺํ  ฆนโกฏฺิมรื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺเณฺเนวิ  สฏฺฺฅิอุทกฆฏฺคฺคณฺฺห่นกํ  กาเรื่สิ ฯ

 (วิิสาขา  ปุคฺคล่ํ)  ปาสาทก่ฏฺํ  ฆนโกฏฺิมรื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺเณฺน  เอวิ  สฏฺฺฅิอุทกฆฏฺคฺคณฺฺห่นกํ  กาเรื่สิ ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (ปิุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กําเรสิ ให่้กรื่ะทําแล่้วิ  ปิาสาทกํูฏํ ซึ่ึ�งยอด

แห่่งปรื่าสาท  สฏฺฅิอุุทกํฆฏคฺคณฺหนิกํํ ให่้เป็นที�รื่ับซึ่ึ�งห่ม้ออันเตฺ็มแล่้วิด้วิยนํ้าห่กสิบ

ห่ม้อ  ฆนิโกํฏิมรตฺฺตฺสุวิณฺเณนิ  เอุวิ ด้วิยทองมีสีสุกอันบุคคล่พึงบุโดยควิามเป็นแท่ง

นั�นเทียวิ ฯ

   นางวิิสาขา ใช้คนให่้สรื่้างยอดปรื่าสาท ให่้เป็นรื่ับห่ม้อนํ้า ๖๐ ห่ม้อ ด้วิยทองสีสุกที�บุ

โดยควิามเป็นแท่งนั�นแห่ล่ะ

 วิิสาขา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน กาเรื่สิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  ปุคฺคล่ํ การื่ิตฺกัมมะใน กาเรื่สิ  

ปาสาทก่ฏฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาเรื่สิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ฆนโกฏฺิมรื่ตฺฺตฺสุวิณฺฺเณฺน 

ๆ กรื่ณฺะใน กาเรื่สิ  สฏฺฺฅิอุทกฆฏฺคฺคณฺฺห่นกํ วิิกตฺิกัมมะใน กาเรื่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๓. “สตฺฺถุา  เชตฺวินมห่าวิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺีตฺิ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  อตฺฺตฺโน  วิิห่ารื่ํ  

เนตฺฺวิา  ปฏฺิ�ฺฺ�ฺํ  คณฺฺห่ิ  “ภินฺเตฺ  อิมํ  จฺาตฺุมฺมาสํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  คเห่ตฺฺวิา  อิเธวิ  วิสถุ,   

ปาสาทมห่ํ  กรื่ิสฺสามีตฺิ ฯ  

 (วิิสาขา)  “สตฺฺถุา  เชตฺวินมห่าวิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺีตฺิ  สุตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ  กตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  อตฺฺตฺโน  วิิห่ารื่ํ  

เนตฺฺวิา  ปฏฺิ�ฺฺ�ฺํ  คณฺฺห่ิ  “(ตฺุมฺเห่)  ภินฺเตฺ  อิมํ  จฺาตฺุมฺมาสํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  คเห่ตฺฺวิา  อิธ  เอวิ  (วิิห่าเรื่)  

วิสถุ,  (อห่ํ)  ปาสาทมห่ํ  กรื่ิสฺสามีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  คจฺฺฉตฺิ ย่อม

เสด็จฺไป  เชตฺวินิมหาวิิหารํ ส่่พรื่ะมห่าวิิห่ารื่ช่�อวิ่าเชตฺวิัน”  อุิตฺิ ดังนี้  กํตฺฺวิา กรื่ะทํา

แล่้วิ  ปิจฺฺจฺุคฺคมนิํ ซึ่ึ�งการื่ตฺ้อนรื่ับ  เนิตฺฺวิา นําเสด็จฺไปแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา   

วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่  อุตฺฺตฺโนิ ของตฺน  คณฺหิ รื่ับเอาแล่้วิ  ปิฏิญฺฃํ ซึ่ึ�งปฏฺิญญา  (อุาห) 

กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  คเหตฺฺวิา 

ทรื่งพาเอาแล่้วิ  ภิกํฺขุสงฺฆํ ซึ่ึ�งห่ม่่แห่่งภิิกษุ  วิสถุ ขอจฺงปรื่ะทับอย่่  อุิธ  เอุวิ  (วิิาหเร) 

ในวิิห่ารื่นี้นั�นเทียวิ  อุิมํ  จฺาตฺุมฺมาสํ ตฺล่อดเด่อนสี�นี้,  (อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  กํริสฺสามิ  

จฺักกรื่ะทํา  ปิาสาทมหํ ซึ่ึ�งการื่ฉล่องซึ่ึ�งปรื่าสาท”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 นางวิิสาขา ฟังวิ่า “พรื่ะศาสดา ย่อมเสด็จฺไปส่่พรื่ะเชตฺวิันมห่าวิิห่ารื่” จฺึงทําการื่ตฺ้อนรื่ับ 

นําเสด็จฺพรื่ะศาสดาไปส่่วิิห่ารื่ของตฺน รื่ับเอาปฏฺิญญา แล่้วิกรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ 

ผ่้เจฺรื่ิญ ขอพรื่ะองค์ทรื่งพาภิิกษุสงฆ์ ปรื่ะทับอย่่ในวิิห่ารื่นี้เท่านั้น ตฺล่อด ๔ เด่อนนี้, 

ห่ม่อมฉันจฺักทําการื่ฉล่องปรื่าสาท”

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เชตฺวินมห่าวิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ปจฺฺจฺุคฺคมนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เนตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เนตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน  

วิิห่ารื่ํๆ สัมปาปุณฺียกัมมะใน เนตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน คณฺฺห่ิ  ปฏฺิ�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

คณฺฺห่ิ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน วิสถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ  

วิิเสสนะของ จฺาตฺุมฺมาสํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน วิสถุ  ภิิกฺขุสงฺฆํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

คเห่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน วิสถุ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ อิธๆ วิิเสสนะของ  

วิิห่าเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน วิสถุ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน กรื่ิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ปาสาทมห่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรื่ิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๔. สตฺฺถุา  อธิวิาเสสิ ฯ

 สตฺฺถุา  (นิมนฺตฺนํ)  อธิวิาเสสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (นิิมนิฺตฺนิํ) ยังคํานิมนตฺ์  อุธิวิาเสสิ ให่้อย่่ทับแล่้วิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งรื่ับคํานิมนตฺ์แล่้วิ

 สตฺฺถุา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน อธิวิาเสสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  นิมนฺตฺนํ การื่ิตฺกัมมะใน  

อธิวิาเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๕. สา  ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิิกฺขุสงฺฆสฺส  วิิห่าเรื่เยวิ  ทานํ  เทตฺิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิิกฺขุสงฺฆสฺส  วิิห่าเรื่  เอวิ  ทานํ  เทตฺิ ฯ

 สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น  เทตฺิ ย่อมถุวิาย  ทานิํ ซึ่ึ�งทาน  วิิหาเร  เอุวิ ในวิิห่ารื่
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นั�นเทียวิ  ภิกํฺขุสงฺฆสฺส แก่ห่ม่่แห่่งภิิกษุ  พฺุทฺธปิฺปิมุขสฺส มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข  

ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น ฯ

 นางวิิสาขานั้น ย่อมถุวิายทานในวิิห่ารื่นั�นแห่ล่ะ แก่ภิิกษุสงฆ์ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็น

ปรื่ะมุข จฺําเดิมแตฺ่กาล่นั้น

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน เทตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะ

ของ กาล่โตฺๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน เทตฺิ  พุทฺธปฺปมุขสฺส วิิเสสนะของ 

ภิิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน เทตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ วิิห่าเรื่ๆ วิิสยาธารื่ะใน 

เทตฺิ  ทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๖. อถุสฺสา  เอกา  สห่ายิกา  สห่สฺสคฺฆนิกํ  เอกํ  วิตฺฺถุํ  อาทาย  อาคนฺตฺฺวิา  “สห่ายิเก  อห่ํ  

อิมํ  วิตฺฺถุํ  ตฺวิ  ปาสาเท  ภิุมฺมตฺฺถุรื่ณฺสงฺเขเปน  อตฺฺถุรื่ิตฺุกามา,  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  เม   

อาจฺิกฺขถุาตฺิ  อาห่ ฯ 

 อถุ  อสฺสา  (วิิสาขาย)  เอกา  สห่ายิกา  สห่สฺสคฺฆนิกํ  เอกํ  วิตฺฺถุํ  อาทาย  อาคนฺตฺฺวิา  “สห่ายิเก  

อห่ํ  อิมํ  วิตฺฺถุํ  ตฺวิ  ปาสาเท  ภิุมฺมตฺฺถุรื่ณฺสงฺเขเปน  อตฺฺถุรื่ิตฺุกามา  (อมฺห่ิ),  (ตฺุมฺเห่)  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  

เม  อาจฺิกฺขถุาตฺิ  อาห่ ฯ

  อุถุ ครื่ั้งนั้น  สหายิกํา อ.ห่ญิงสห่าย  เอุกํา คนห่นึ�ง  อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของนาง

วิิสาขานั้น  อุาทาย ถุ่อเอาแล่้วิ  วิตฺฺถุํ ซึ่ึ�งผ้า  เอุกํํ ผ่นห่นึ�ง  สหสฺสคฺฆนิิกํํ อันมีค่าห่นึ�ง

พัน  อุาคนิฺตฺฺวิา มาแล่้วิ  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สหายิเกํ แน่ะห่ญิงสห่าย  อุหํ 

อ.ดิฉัน  อุตฺฺถุริตฺุกํามา เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันป่ล่าด  อุิมํ  วิตฺฺถุํ ซึ่ึ�งผ้าผ่นนี้  ปิาสาเท ใน

ปรื่าสาท  ตฺวิ ของเธอ  ภุมฺมตฺฺถุรณสงฺเขเปิเนิ โดยสังเขปแห่่งการื่ป่ล่าดที�ภิาคพ่้น  

(อุมฺหิ) ย่อมเป็น,  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ  อุาจฺิกํฺขถุ ขอจฺงบอก  อุตฺฺถุรณฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งที�เป็นที�ป่

ล่าด  เม แก่ดิฉันเถุิด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ห่ญิงสห่ายคนห่นึ�ง ของนางวิิสาขานั้น ถุ่อเอาผ้าผ่นห่นึ�ง มีรื่าคา ๑,๐๐๐ มากล่่าวิ

วิ่า “แน่ะห่ญิงสห่าย ดิฉัน มีควิามปรื่ะสงค์จฺะป่ล่าดผ้านี้ ในปรื่าสาทของท่าน โดยสังเขป

แห่่งการื่ป่ล่าดที�พ่้น, ขอท่านจฺงบอกที�เป็นที�ป่ล่าด แก่ดิฉันเถุิด”
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 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  เอกา วิิเสสนะของ สห่ายิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน สห่ายิกา  สห่สฺสคฺฆนิกํ ก็ดี  

เอกํ ก็ดี วิิเสสนะของ วิตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทายๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน อาคนฺตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “สห่ายิเก อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อตฺฺถุรื่ิตฺุกามา  ตฺวิ สามีสัมพันธะใน 

ปาสาเทๆ วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุรื่ิตฺุกามา  ภิุมฺมตฺฺถุรื่ณฺสงฺเขเปน ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน อตฺฺถุรื่ิตฺุ-

กามาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺห่ิ,  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน อาจฺิกฺขถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาจฺิกฺขถุ  เม สัมปทานใน อาจฺิกฺขถุ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๗. “สห่ายิเก  สเจฺ  ตฺฺยาห่ํ  ‘โอกาโส  นตฺฺถุีตฺิ  วิกฺขามิ,  ตฺฺวิํ  ‘เม  โอกาสํ  อทาตฺุกามาตฺิ   

ม�ฺฺ�ฺิสฺสสิ,  สยเมวิ  ปาสาทสฺส  เทฺวิ  ภิ่มิโย  คพฺภิสห่สฺส�ฺฺจฺ  โอโล่เกตฺฺวิา   

อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  ชานาห่ีตฺิ ฯ

 (วิิสาขา)  “สห่ายิเก  สเจฺ  เตฺ  อห่ํ  ‘โอกาโส  นตฺฺถุีตฺิ  วิกฺขามิ,  ตฺฺวิํ  ‘(ตฺฺวิํ)  เม  โอกาสํ  อทาตฺุกามา  

(อสิ)’  อิตฺิ  ม�ฺฺ�ฺิสฺสสิ,  (ตฺฺวิํ)  สยํ  เอวิ  ปาสาทสฺส  เทฺวิ  ภิ่มิโย  (จฺ)  คพฺภิสห่สฺสํ  จฺ  โอโล่เกตฺฺวิา  

อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  ชานาห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  (อุาห) กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สหายิเกํ แน่ะห่ญิงสห่าย  สเจฺ 

ถุ้าวิ่า  อุหํ อ.เรื่า  วิกํฺขามิ จฺักกล่่าวิ  เตฺ แก่เธอ  อุิตฺิ วิ่า  ‘โอุกําโส อ.โอกาส  นิตฺฺถุิ ย่อม

ไม่มี’  อุิตฺิ ดังนี้,  ตฺฺวิํ อ.เธอ  มญฺฃิสฺสสิ จฺักสําคัญ  อุิตฺิ วิ่า  ‘(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  อุทาตฺุกํามา 

เป็นผ่้ใครื่่เพ่�ออันไม่ให่้  โอุกําสํ ซึ่ึ�งโอกาส  เม แก่เรื่า  (อุสิ) ย่อมเป็น’  อุิตฺิ ดังนี้,  (ตฺฺวิํ) 

อ.เธอ  โอุโลเกํตฺฺวิา แล่ด่แล่้วิ  ภูมิโย ซึ่ึ�งชั้น ท.  เทฺวิ สอง  (จฺ) ด้วิย  คพฺฺภสหสฺสํ ซึ่ึ�ง

พันแห่่งห่้อง  จฺ ด้วิย  ปิาสาทสฺส แห่่งปรื่าสาท  สยํ  เอุวิ ด้วิยตฺนเองนั�นเทียวิ  ชานิาหิ 

จฺงรื่่้  อุตฺฺถุรณฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งที�เป็นที�ป่ล่าด”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นางวิิสาขา กล่่าวิวิ่า “แน่ะห่ญิงสห่าย ถุ้าเรื่าจฺักกล่่าวิแก่เธอวิ่า ‘ไม่มีโอกาส’ ดังนี้, เธอ 

จฺักสําคัญวิ่า ‘เธอ เป็นผ่้ปรื่ะสงค์เพ่�อจฺะไม่ให่้โอกาสแก่เรื่า’, เธอ แล่ด่ทั้ง ๒ ชั้นแล่ะ 

๑,๐๐๐ ห่้อง ของปรื่าสาท ด้วิยตฺนเองนั�นแห่ล่ะ แล่้วิจฺงรื่่้ที�เป็นที�ป่ล่าด”
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 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สห่ายิเก อาล่ปนะ  สเจฺศัพท์ 

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน วิกฺขามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สัมปทานใน  

วิกฺขามิ  ‘โอกาโส สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

วิกฺขามิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน ม�ฺฺฃิสฺสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สัมปทาใน อทาตฺุ-  โอกาสํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาตฺุกามาๆ  

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ม�ฺฺฃิสฺสสิ,  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน ชานาห่ิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สยํๆ กรื่ณฺะใน โอโล่เกตฺฺวิา  ปาสาทสฺส  

สามีสัมพันธะใน ภิ่มิโย แล่ะ คพฺภิสห่สฺสํ  เทฺวิ วิิเสสนะของ ภิ่มิโยๆ ก็ดี  คพฺภิสห่สฺสํ ก็ดี 

อวิุตฺตฺกัมมะใน โอโล่เกตฺฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ เทฺวิ  ภิ่มิโย แล่ะ คพฺภิ-

สห่สฺสํ  โอโล่เกตฺฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ชานาห่ิ  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานาห่ิ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๐๘. สา  สห่สฺสคฺฆนิกํ  วิตฺฺถุํ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  ตฺตฺฺถุ  วิิจฺรื่นฺตฺี  ตฺโตฺ  อปฺปตฺรื่ม่ล่ํ  วิตฺฺถุํ   

อทิสฺวิา  “นาห่ํ  อิมสฺมึ  ปาสาเท  ปุ�ฺฺ�ฺภิาคํ  ล่ภิามีตฺิ  โทมนสฺสปฺปตฺฺตฺา  เอกสฺมึ  ฅาเน  

โรื่ทนฺตฺี  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 สา  (สห่ายิกา)  สห่สฺสคฺฆนิกํ  วิตฺฺถุํ  คเห่ตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  วิิจฺรื่นฺตฺี  ตฺโตฺ  (อตฺฺตฺโน   

วิตฺฺถุโตฺ)  อปฺปตฺรื่ม่ล่ํ  วิตฺฺถุํ  อทิสฺวิา  “น  อห่ํ  อิมสฺมึ  ปาสาเท  ปุ�ฺฺ�ฺภิาคํ  ล่ภิามีตฺิ  โทมนสฺสปฺ- 

ปตฺฺตฺา  เอกสฺมึ  ฅาเน  โรื่ทนฺตฺี  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 สา  (สหายิกํา) อ.ห่ญิงสห่ายนั้น  คเหตฺฺวิา ถุ่อเอาแล่้วิ  วิตฺฺถุํ ซึ่ึ�งผ้า  สหสฺสคฺฆนิิกํํ อัน

มีค่าห่นึ�งพัน  วิิจฺรนิฺตฺี เที�ยวิไปอย่่  ตฺตฺฺถุ  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเนิ) ในที�นั้นๆ  อุทิสฺวิา ไม่เห่็นแล่้วิ  

วิตฺฺถุํ ซึ่ึ�งผ้า  อุปิฺปิตฺรมูลํ อันมีค่าน้อยกวิ่า  ตฺโตฺ  (อุตฺฺตฺโนิ  วิตฺฺถุโตฺ) กวิ่าผ้า ของตฺน 

นั้น  โทมนิสฺสปิฺปิตฺฺตฺา ผ่้ถุึงแล่้วิซึ่ึ�งควิามโทมนัส  อุิตฺิ วิ่า  “อุหํ อ.เรื่า  นิ  ลภามิ จฺะไม่

ได้  ปิุญฺฃภาคํ ซึ่ึ�งส่วินแห่่งบุญ  อุิมสฺมึ  ปิาสาเท ในปรื่าสาทห่ล่ังนี้”  อุิตฺิ ดังนี้   

โรทนิฺตฺี  อุฏฺฅาสิ ได้ย่นรื่้องไห่้อย่่แล่้วิ  เอุกํสฺมึ  ฅาเนิ ในที�แห่่งห่นึ�ง ฯ

 ห่ญิงสห่ายนั้น ถุ่อเอาผ้ามีรื่าคา ๑,๐๐๐ เที�ยวิไปในที�นั้นๆ ไม่เห่็นผ้าที�รื่าคาน้อยกวิ่า 

กวิ่าผ้าของตฺนนั้น ถุึงควิามโทมนัสวิ่า “เรื่า จฺะไม่ได้ส่วินบุญในปรื่าสาทห่ล่ังนี้” ดังนี้  

ได้ย่นรื่้องไห่้อย่่ ณฺ ที�แห่่งห่นึ�ง
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 สา วิิเสสนะของ สห่ายิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

สห่สฺสคฺฆนิกํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเห่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิิจฺรื่นฺตฺี  

ตฺตฺฺถุ สองบท วิิเสสนะของ ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน วิิจฺรื่นฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สห่ายิกา  

ตฺโตฺ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุโตฺ  อตฺฺตฺโน สามีสัมพันธะใน วิตฺฺถุโตฺๆ อปาทานใน อปฺปตฺรื่ม่ล่ํๆ 

วิิเสสนะของ วิตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน -ปตฺฺตฺา  “อห่ํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน ล่ภิามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ล่ภิามิ  อิมสฺมึ วิิเสสนะ

ของ ปาสาเทๆ วิิสยาธารื่ะใน ล่ภิามิ  ปุ�ฺฺฃภิาคํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิามิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน -ปตฺฺตฺา  โทมนสฺสปฺปตฺฺตฺา วิิเสสนะของ สห่ายิกา  เอกสฺมึ วิิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิิสยาธารื่ะใน อฏฺฺฅาสิ  โรื่ทนฺตฺี อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สห่ายิกา ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๐๙. อถุ  นํ  อานนฺทตฺฺเถุโรื่  ทิสฺวิา  “กสฺมา  โรื่ทสีตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 อถุ  นํ  (อิตฺฺถุึ)  อานนฺทตฺฺเถุโรื่  ทิสฺวิา  “(ตฺฺวิํ)  กสฺมา  โรื่ทสีตฺิ  ปุจฺฺฉิ ฯ

 อุถุ ครื่ั้งนั้น  อุานินิฺทตฺฺเถุโร อ.พรื่ะอานนท์ผ่้เถุรื่ะ  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  นิํ  (อุิตฺฺถุึ) ซึ่ึ�งห่ญิง

นั้น  ปิุจฺฺฉิ ถุามแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.เธอ  โรทสิ ย่อมรื่้องไห่้  กํสฺมา เพรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พรื่ะอานนทเถุรื่ะ เห่็นห่ญิงนั้น จฺึงถุามวิ่า “เธอรื่้องไห่้ทําไม ?”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมี  อานนฺทตฺฺเถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสสนะ

ของ อิตฺฺถุึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิ  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน โรื่ทสิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กสฺมา เห่ตฺุใน โรื่ทสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๐. สา  ตฺมตฺฺถุํ  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 สา  (อิตฺฺถุี)  ตฺํ  อตฺฺถุํ  อาโรื่เจฺสิ ฯ

 สา  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  อุาโรเจฺสิ บอกแล่้วิ  ตฺํ  อุตฺฺถุํ ซึ่ึ�งเน่้อควิามนั้น ฯ

 ห่ญิงนั้น บอกเน่้อควิามนั้น

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่เจฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสสนะของ 
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อตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรื่เจฺสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๑. เถุโรื่  “มา  จฺินฺตฺยิ,  อห่ํ  เตฺ  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  อาจฺิกฺขิสฺสามีตฺิ  วิตฺฺวิา  “โสปาเณฺ   

ปาทปุ�ฺฺฉนกํ  กตฺฺวิา  อตฺฺถุรื่าห่ิ,  ภิิกฺข่  ปาเท  โธวิิตฺฺวิา  ปฅมํ  ตฺตฺฺถุ  ปาทํ  ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิา  

อนฺโตฺ  ปวิิสิสฺสนฺตฺิ,  เอวินฺเตฺ  มห่ปฺผล่ํ  ภิวิิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโรื่  “(ตฺฺวิํ)  มา  จฺินฺตฺยิ,  อห่ํ  เตฺ  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ  อาจฺิกฺขิสฺสามีตฺิ  วิตฺฺวิา  “(ตฺฺวิํ)  โสปาเณฺ   

ปาทปุ�ฺฺฉนกํ  กตฺฺวิา  อตฺฺถุรื่าห่ิ,  ภิิกฺข่  ปาเท  โธวิิตฺฺวิา  ปฅมํ  ตฺตฺฺถุ  (วิตฺฺเถุ)  ปาทํ  ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิา   

อนฺโตฺ  ปวิิสิสฺสนฺตฺิ,  เอวิํ  (ภิาเวิ  สนฺเตฺ),  เตฺ  มห่ปฺผล่ํ  ภิวิิสฺสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 เถุโร อ.พรื่ะเถุรื่ะ  วิตฺฺวิา กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  มา   จฺินิฺตฺยิ อย่าคิดแล่้วิ,  

อุหํ อ.อาตฺมา  อุาจฺิกํฺขิสฺสามิ จฺักบอก  อุตฺฺถุรณฏฺฅานิํ ซึ่ึ�งที�เป็นที�ป่ล่าด  เตฺ แก่ท่าน”  

อุิตฺิ ดังนี้  อุาห กล่่าวิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(ตฺฺวิํ) อ.ท่าน  อุตฺฺถุราหิ จฺงป่ล่าด  กํตฺฺวิา กรื่ะทํา  

ปิาทปิุญฺฉนิกํํ ให่้เป็นผ้าเช็ดซึ่ึ�งเท้า  โสปิาเณ ที�บันได,  ภิกํฺขู อ.ภิิกษุ ท.  โธวิิตฺฺวิา 

ล่้างแล่้วิ  ปิาเท ซึ่ึ�งเท้า ท.  ปิุญฺฉิตฺฺวิา เช็ดแล่้วิ  ปิาทํ ซึ่ึ�งเท้า  ตฺตฺฺถุ  (วิตฺฺเถุ) ที�ผ้านั้น  

ปิฅมํ ก่อน  ปิวิิสิสฺสนิฺตฺิ จฺักเข้าไป  อุนิฺโตฺ ในภิายใน,  เอุวิํ  (ภาเวิ) ครื่ั้นเม่�อควิามเป็น

อย่างนี้  (สนิฺเตฺ) มีอย่่,  มหปิฺผลํ อ.ผล่ให่ญ่  ภวิิสฺสตฺิ จฺักมี  เตฺ แก่ท่าน”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะเถุรื่ะ กล่่าวิวิ่า “ท่าน อย่าคิดไปเล่ย, อาตฺมาจฺักบอกที�เป็นที�ป่ล่าดแก่ท่าน” ดังนี้แล่้วิ 

ก็กล่่าวิวิ่า “ท่าน จฺงป่ล่าด ทําให่้เป็นผ้าเช็ดเท้าทั้งห่ล่าย ที�บันได, พวิกภิิกษุ ล่้างเท้า 

ทั้งห่ล่าย เช็ดเท้าที�ผ้านั้นก่อน จฺักเข้าไปข้างใน, เม่�อเป็นเช่นนี้, ผล่ให่ญ่ จฺักมีแก่ท่าน”

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺยิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน จฺินฺตฺยิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อาจฺิกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สัมปทานใน อาจฺิกฺขิสฺสามิ  อตฺฺถุรื่ณฺฏฺฺฅานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อาจฺิกฺขิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน 

อตฺฺถุรื่าห่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โสปาเณฺ วิิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุรื่าห่ิ  ปาทปุ�ฺฺฉนกํ  

วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน อตฺฺถุรื่าห่ิ,  ภิิกฺข่ สุทธกัตฺตฺาใน ปวิิสิสฺสนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ปาเท อวิุตฺตฺกัมมะใน โธวิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิา  

ปฅมํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิา  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ วิตฺฺเถุๆ วิิสยาธารื่ะใน ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิา  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ768

ปาทํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุ�ฺฺฉิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปวิิสิสฺสนฺตฺิ  อนฺโตฺ วิิสยาธารื่ะใน  

ปวิิสิสฺสนฺตฺิ,  เอวิํ วิิเสสนะของ ภิาเวิๆ ล่ักขณฺะใน สนฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  มห่ปฺผล่ํ  

สุทธกัตฺตฺาใน ภิวิิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺ สัมปทานใน ภิวิิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๒. วิิสาขาย  กิเรื่ตฺํ  อสลฺ่ล่กฺขิตฺฏฺฺฅานํ ฯ

 วิิสาขาย  กิรื่  เอตฺํ  (ฅานํ)  อสลฺ่ล่กฺขิตฺฏฺฺฅานํ  (โห่ตฺิ) ฯ

 กํิร ได้ยินวิ่า  เอุตฺํ  (ฅานิํ) อ.ที�นั�น  วิิสาขาย  อุสลฺลกํฺขิตฺฏฺฅานิํ เป็นที� อันนางวิิสาขา 

ไม่กําห่นดแล่้วิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ได้ยินวิ่า ที�นั�น เป็นที�ที�นางวิิสาขาไม่กําห่นดแล่้วิ

 กิรื่ศัพท์ อนุสสวินัตฺถุะ  เอตฺํ วิิเสสนะของ ฅานํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  วิิสาขาย อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อสลฺ่ล่กฺขิตฺ-  อสลฺ่ล่กฺขิตฺฏฺฺฅานํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๓. วิิสาขา  จฺตฺฺตฺาโรื่  มาเส  อนฺโตฺวิิห่าเรื่  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิิกฺขุสงฺฆสฺส  ทานํ  อทาสิ ฯ

 วิิสาขา อ.นางวิิสาขา  อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ  ทานิํ ซึ่ึ�งทาน  ภิกํฺขุสงฺฆสฺส แก่ห่ม่่แห่่ง

ภิิกษุ  พฺุทฺธปิฺปิมุขสฺส มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข  อุนิฺโตฺวิิหาเร ในภิายในแห่่งวิิห่ารื่  

มาเส ตฺล่อดเด่อน ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี� ฯ

 นางวิิสาขา ได้ถุวิายทานแก่ภิิกษุสงฆ์ มีพรื่ะพุทธเจฺ้าเป็นปรื่ะมุข ในภิายในวิิห่ารื่ ตฺล่อด 

๔ เด่อน

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺตฺฺตฺาโรื่ วิิเสสนะของ มาเสๆ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน อทาสิ  อนฺโตฺวิิห่าเรื่ วิิสยาธารื่ะใน อทาสิ  พุทฺธปฺปมุขสฺส วิิเสสนะ

ของ ภิิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  ทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๔. โอสานทิวิเส  ภิิกฺขุสงฺฆสฺส  จฺีวิรื่สาฏฺเก  อทาสิ ฯ
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 (วิิสาขา)  โอสานทิวิเส  ภิิกฺขุสงฺฆสฺส  จฺีวิรื่สาฏฺเก  อทาสิ ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ  จฺีวิรสาฏเกํ ซึ่ึ�งผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ ท.  

ภิกํฺขุสงฺฆสฺส แก่ห่ม่่แห่่งภิิกษุ  โอุสานิทิวิเส ในวิันเป็นที�สิ้นสุดล่ง ฯ

 ในวิันสุดท้าย นางได้ถุวิายผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่แก่ภิิกษุสงฆ์

 โอสานทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน อทาสิ  วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ภิิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปทานใน อทาสิ  จฺีวิรื่สาฏฺเก อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๑๕. สงฺฆนวิเกน  ล่ทฺธจฺีวิรื่สาฏฺกา  สห่สฺสํ  อคฺฆึสุ ฯ

 สงฺฆนวิเกน  (ภิิกฺขุนา)  ล่ทฺธจฺีวิรื่สาฏฺกา  สห่สฺสํ  อคฺฆึสุ ฯ

 สงฺฆนิวิเกํนิ  (ภิกํฺขุนิา)  ลทฺธจฺีวิรสาฏกํา อ.ผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ อันภิิกษุ ผ่้ให่ม่ในสงฆ์ 

ได้แล่้วิ  อุคฺฆึสุ ถุึงค่าแล่้วิ  สหสฺสํ ซึ่ึ�งพันแห่่งทรื่ัพย์ ฯ

 ผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ทั้งห่ล่าย ที�ภิิกษุผ่้ให่ม่ในสงฆ์ได้แล่้วิ ถุึงค่า ๑,๐๐๐ 

 ล่ทฺธจฺีวิรื่สาฏฺกา สุทธกัตฺตฺาใน อคฺฆึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สงฺฆนวิเกน วิิเสสนะ

ของ ภิิกฺขุนาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺธ-  สห่สฺสํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน อคฺฆึสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๖. สพฺเพสํ  ปตฺฺตฺานิ  ป่เรื่ตฺฺวิา  เภิสชฺชํ  อทาสิ ฯ

 (วิิสาขา)  สพฺเพสํ  (ภิิกฺข่นํ)  ปตฺฺตฺานิ  ป่เรื่ตฺฺวิา  เภิสชฺชํ  อทาสิ ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ปิตฺฺตฺานิิ ยังบาตฺรื่ ท.  สพฺฺเพฺสํ  (ภิกํฺขูนิํ) ของภิิกษุ ท. ทั้งปวิง   

ปิูเรตฺฺวิา ให่้เตฺ็มแล่้วิ  อุทาสิ ได้ถุวิายแล่้วิ  เภสชฺชํ ซึ่ึ�งเภิสัช ฯ

 นางวิิสาขา ยังบาตฺรื่ของภิิกษุทุกรื่่ปให่้เตฺ็ม แล่้วิได้ถุวิายเภิสัช

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สพฺเพสํ วิิเสสนะของ ภิิกฺข่นํๆ  

สามีสัมพันธะใน ปตฺฺตฺานิๆ การื่ิตฺกัมมะใน ป่เรื่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อทาสิ  เภิสชฺชํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๓๑๗. ทานปรื่ิจฺฺจฺาเค  นวิ  โกฏฺิโย  อคมํสุ ฯ

 โกํฏิโย อ.โกฏฺิ ท.  นิวิ เก้า  อุคมํสุ ได้ไปแล่้วิ  ทานิปิริจฺฺจฺาเค ในการื่บรื่ิจฺาคซึ่ึ�งทาน ฯ

 ทรื่ัพย์ ๙ โกฏฺิ ได้ไปในการื่บรื่ิจฺาคทาน

 นวิ วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคมํสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทานปรื่ิจฺฺจฺาเค 

วิิสยาธารื่ะใน อคมํสุ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๑๘. อิตฺิ  “วิิห่ารื่สฺส  ภิ่มิคฺคห่เณฺ  นวิ  โกฏฺิโย,  วิิห่ารื่การื่าปเน  นวิ,  วิิห่ารื่มเห่  นวิาตฺิ   

สพฺพาปิ  สตฺฺตฺวิีสตฺิ  โกฏฺิโย  พุทฺธสาสเน  ปรื่ิจฺฺจฺชิ ฯ

 อิตฺิ  (วิิสาขา)  “วิิห่ารื่สฺส  ภิ่มิคฺคห่เณฺ  นวิ  โกฏฺิโย,  วิิห่ารื่การื่าปเน  นวิ  (โกฏฺิโย),  วิิห่ารื่มเห่   

นวิ  (โกฏฺิโย)”  อิตฺิ  สพฺพาปิ  สตฺฺตฺวิีสตฺิ  โกฏฺิโย  พุทฺธสาสเน  ปรื่ิจฺฺจฺชิ ฯ

 (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขา  ปิริจฺฺจฺชิ บรื่ิจฺาคแล่้วิ  โกํฏิโย ซึ่ึ�งโกฏฺิ ท.  สตฺฺตฺวิีสตฺิ ยี�สิบเจฺ็ด  

สพฺฺพฺาปิิ แม้ทั้งปวิง  พฺุทฺธสาสเนิ ในพรื่ะพุทธศาสนา  อุิตฺิ ค่อ  “โกํฏิโย ซึ่ึ�งโกฏฺิ ท.   

นิวิ เก้า  ภูมิคฺคหเณ ในเพรื่าะการื่ถุ่อเอาซึ่ึ�งภิาคพ่้น  วิิหารสฺส แห่่งวิิห่ารื่,  (โกํฏิโย) 

ซึ่ึ�งโกฏฺิ ท.  นิวิ เก้า  วิิหารกําราปิเนิ ในเพรื่าะการื่ให่้กรื่ะทําซึ่ึ�งวิิห่ารื่,  (โกํฏิโย) ซึ่ึ�ง

โกฏฺิ ท.  นิวิ เก้า  วิิหารมเห ในเพรื่าะการื่ฉล่องซึ่ึ�งวิิห่ารื่”  อุิตฺิ ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้ ฯ

 นางวิิสาขา บรื่ิจฺาคทรื่ัพย์ ๒๗ โกฏฺิแม้ทั้งห่มดในพรื่ะพุทธศาสนา ค่อ “๙ โกฏฺิ ในเพรื่าะ

การื่ถุ่อเอาพ่้นที�แห่่งวิิห่ารื่, ๙ โกฏฺิ ในเพรื่าะการื่ให่้สรื่้างวิิห่ารื่, ๙ โกฏฺิ ในเพรื่าะการื่

ฉล่องวิิห่ารื่” ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้

 วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิจฺฺจฺชิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์ ปการื่ัตฺถุะ  “วิิห่ารื่สฺส 

สามีสัมพันธะใน ภิ่มิคฺคห่เณฺๆ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โกฏฺิโย  นวิ วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ  

ล่ิงคัตฺถุะ,  วิิห่ารื่การื่าปเน นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โกฏฺิโย  นวิ วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ,  

วิิห่ารื่มเห่ นิมิตฺตฺสัตฺตฺมีใน โกฏฺิโย  นวิ วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ ล่ิงคัตฺถุะ”  อิตฺิศัพท์  

สรื่่ปะใน สพฺพาปิ  สตฺฺตฺวิีสตฺิ  โกฏฺิโย  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ สพฺพาๆ ก็ดี   

สตฺฺตฺวิีสตฺิ ก็ดี วิิเสสนะของ โกฏฺิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปรื่ิจฺฺจฺชิ  พุทฺธสาสเน วิิสยาธารื่ะใน 

ปรื่ิจฺฺจฺชิ ฯ
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๓๑๙. อิตฺฺถุีภิาเวิ  ฅตฺฺวิา  มิจฺฺฉาทิฏฺฺฅิกสฺส  เคเห่  วิสมานาย  เอวิรื่่โป  ปรื่ิจฺฺจฺาโค  นาม   

อ�ฺฺ�ฺิสฺสา  นตฺฺถุิ ฯ

 อิตฺฺถุีภิาเวิ  ฅตฺฺวิา  มิจฺฺฉาทิฏฺฺฅิกสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  เคเห่  วิสมานาย  เอวิรื่่โป  ปรื่ิจฺฺจฺาโค  นาม   

อ�ฺฺ�ฺิสฺสา  (อิตฺฺถุิยา)  นตฺฺถุิ ฯ

 ปิริจฺฺจฺาโค  นิาม ช่�อ อ.การื่บรื่ิจฺาค  เอุวิรูโปิ อันมีอย่างนี้เป็นรื่่ป  นิตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  

อุญฺฃิสฺสา  (อุิตฺฺถุิยา) แก่ห่ญิงอ่�น  อุิตฺฺถุีภาเวิ  ฅตฺฺวิา  มิจฺฺฉาทิฏฺฅิกํสฺส  (ปิุคฺคลสฺส)  

เคเห  วิสมานิาย ผ่้ดํารื่งอย่่แล่้วิ ในควิามเป็นแห่่งห่ญิง อย่่อย่่  ในเรื่่อน ของบุคคล่  

ผ่้มีควิามเห่็นผิด ฯ  

 ช่�อวิ่าการื่บรื่ิจฺาคเห่็นปานนี้ ย่อมไม่มี แก่ห่ญิงอ่�น ผ่้ดํารื่งอย่่ในควิามเป็นห่ญิง อย่่อย่่ใน

เรื่่อนของบุคคล่ผ่้เป็นมิจฺฉาทิฏฺฐิ

 เอวิรื่่โป วิิเสสนะของ ปรื่ิจฺฺจฺาโค  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปรื่ิจฺฺจฺาโคๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺฺถุีภิาเวิ วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน วิสมานาย  มิจฺฺฉาทิฏฺฺฅิกสฺส วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน เคเห่ๆ  

วิิสยาธารื่ะใน วิสมานายๆ ก็ดี  อ�ฺฺฃิสฺสา ก็ดี วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สัมปทานใน  

นตฺฺถุิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๐. สา  วิิห่ารื่มห่สฺส  นิฏฺฺฅิตฺทิวิเส  วิฑฺฒมานกจฺฺฉายาย  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา  “ยํ  ยํ  มยา   

ปุพฺเพ  ปตฺฺถุิตฺํ,  สพฺพเมวิ  มตฺฺถุกํ  ปตฺฺตฺนฺตฺิ  ปาสาทํ  อนุปรื่ิยายนฺตฺี  ป�ฺฺจฺห่ิ  คาถุาห่ิ  

มธุรื่สทฺเทน  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ  

  “กํทาหํ  นิวิปิฺปิาสาทํ   สุธามตฺฺตฺิกํเลปินิํ  

  วิิหารทานิํ  ทสฺสามิ,   สงฺกํปิฺโปิ  มยฺห  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทาหํ  มญฺจฺปิีฅญฺจฺ,   ภิสิพฺิมฺโพฺหนิานิิ  จฺ   

  เสนิาสนิภณฺฑํ  ทสฺสามิ,   สงฺกํปิฺโปิ  มยฺห  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทาหํ  สลากํภตฺฺตฺํ,   สุจฺิมํสูปิเสจฺนิํ  

  โภชนิทานิํ  ทสฺสามิ,   สงฺกํปิฺโปิ  มยฺห  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทาหํ  กําสิกํวิตฺฺถุํ   โขมกํปิฺปิาสิกํานิิ  จฺ  
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  จฺีวิรทานิํ  ทสฺสามิ,   สงฺกํปิฺโปิ  มยฺห  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทาหํ  สปิฺปิินิวินิีตฺํ   มธุเตฺล�ฺฺจฺ  ผาณิตฺํ  

  เภสชฺชทานิํ  ทสฺสามิ,   สงฺกํปิฺโปิ  มยฺห  ปิูริโตฺตฺิ ฯ

 สา  (วิิสาขา)  วิิห่ารื่มห่สฺส  นิฏฺฺฅิตฺทิวิเส  วิฑฺฒมานกจฺฺฉายาย  (เวิล่าย)  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา  “ยํ  ยํ  

(ผล่ํ)  มยา  ปุพฺเพ  ปตฺฺถุิตฺํ,  สพฺพํ  เอวิ  (ตฺํ  ผล่ํ)  มตฺฺถุกํ  ปตฺฺตฺนฺตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ปาสาทํ   

อนุปรื่ิยายนฺตฺี  ป�ฺฺจฺห่ิ  คาถุาห่ิ  มธุรื่สทฺเทน  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ    

  “กํทา  อุหํ  นิวิปิฺปิาสาทํ   สุธามตฺฺตฺิกํเลปินิํ  

  วิิหารทานิํ  (กํตฺฺวิา)  ทสฺสามิ’  (อุิตฺิ)  สงฺกํปิฺโปิ  มยฺหํ  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทา  อุหํ  มญฺจฺปิีฅํ  จฺ,   ภิสิพฺิมฺโพฺหนิานิิ  จฺ   

  เสนิาสนิภณฺฑํ  (กํตฺฺวิา)  ทสฺสามิ’  (อุิตฺิ)  สงฺกํปิฺโปิ  มยฺหํ  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทา  อุหํ  สลากํภตฺฺตฺํ   สุจฺิมํสูปิเสจฺนิํ  

  โภชนิทานิํ  (กํตฺฺวิา)  ทสฺสามิ’  (อุิตฺิ)  สงฺกํปิฺโปิ  มยฺหํ  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทา  อุหํ  กําสิกํวิตฺฺถุํ   โขมกํปิฺปิาสิกํานิิ  จฺ  

  จฺีวิรทานิํ  (กํตฺฺวิา)  ทสฺสามิ’  (อุิตฺิ)  สงฺกํปิฺโปิ  มยฺหํ  ปิูริโตฺ ฯ  

  ‘กํทา  อุหํ  สปิฺปิินิวินิีตฺํ  (จฺ)   มธุเตฺลํ  จฺ  ผาณิตฺํ  (จฺ) 

  เภสชฺชทานิํ  (กํตฺฺวิา)  ทสฺสามิ’  (อุิตฺิ)  สงฺกํปิฺโปิ  มยฺหํ  ปิูริโตฺตฺิ ฯ

 นิิฏฺฅิตฺทิวิเส ในวิันเป็นที�เสรื่ิ็จฺสิ้น  วิิหารมหสฺส แห่่งการื่ฉล่องซึ่ึ�งวิิห่ารื่  สา  วิิสาขา 

อ.นางวิิสาขานั้น  ปิุตฺฺตฺนิตฺฺตฺปิริวิุตฺา ผ่้อันบุตฺรื่แล่ะห่ล่านแวิดล่้อมแล่้วิ  (เวิลาย) ใน

เวิล่า  วิฑฺฒมานิกํจฺฺฉายาย อันมีเงาอันเจฺรื่ิญอย่่  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ยํ  ยํ  

(ผลํ) อ.ผล่ใดๆ  (มยา) อันเรื่า  ปิตฺฺถุิตฺํ ปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ  ปิุพฺฺเพฺ ในกาล่ก่อน,  (ตฺํ  ผลํ) 

อ.ผล่นั้น  สพฺฺพฺํ  เอุวิ ทั้งปวิงนั�นเทียวิ  ปิตฺฺตฺํ ถุึงแล่้วิ  มตฺฺถุกํํ ซึ่ึ�งทีสุด”  อุิตฺิ ดังนี้   

อุนิุปิริยายนิฺตฺี เวิียนรื่อบอย่่  ปิาสาทํ ซึ่ึ�งปรื่าสาท  อุุทาเนิสิ เปล่่งแล่้วิ  อุิมํ  อุุทานิํ 

ซึ่ึ�งอุทานนี้  มธุรสทฺเทนิ ด้วิยเสียงอันไพเรื่าะ  คาถุาหิ ด้วิยคาถุา ท.  ปิญฺจฺหิ ห่้า  อุิตฺิ 

วิ่า

“สงฺกํปิฺโปิ อ.ควิามดํารื่ิ  (อุิตฺิ) วิ่า  ‘กํทา ในกาล่ไรื่  อุหํ อ.เรื่า  

ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  นิวิปิฺปิาสาทํ ซึ่ึ�งปรื่าสาทให่ม่  สุธามตฺฺตฺิกํ-

เลปินิํ อันฉาบทาด้วิยป่นขาวิแล่ะดินเห่นียวิ  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 773

วิิหารทานิํ ให่้เป็นวิิห่ารื่ทาน’  (อุิตฺิ) ดังนี้  ปิูริโตฺ เตฺ็มแล่้วิ  

มยฺหํ แก่เรื่า,  

สงฺกํปิฺโปิ อ.ควิามดํารื่ิ  (อุิตฺิ) วิ่า  ‘กํทา ในกาล่ไรื่  อุหํ อ.เรื่า  

ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  มญฺจฺปิีฅํ  จฺ ซึ่ึ�งเตฺียงแล่ะตฺั�งด้วิย  ภิสิ- 

พฺิมฺโพฺหนิานิิ  จฺ ซึ่ึ�งฟ่กแล่ะห่มอน ท. ด้วิย  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา   

เสนิาสนิภณฺฑํ ให่้เป็นเสนาสนะภิัณฺฑ์’  (อุิตฺิ) ดังนี้  ปิูริโตฺ เตฺ็ม

แล่้วิ  มยฺหํ แก่เรื่า,  

สงฺกํปิโปิ อ.ควิามดํารื่ิ  (อุิตฺิ) วิ่า  ‘กํทา ในกาล่ไรื่  อุหํ อ.เรื่า  

ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  สลากํภตฺฺตฺํ ซึ่ึ�งสล่ากภิัตฺรื่  สุจฺิมํสูปิเสจฺนิํ 

อันเข้าไปเจฺ่อด้วิยเน่้ออันสะอาด  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  โภชนิทานิํ 

ให่้เป็นโภิชนทาน’  (อุิตฺิ) ดังนี้  ปิูริโตฺ เตฺ็มแล่้วิ  มยฺหํ แก่เรื่า,  

สงฺกํปิฺโปิ อ.ควิามดํารื่ิ  (อุิตฺิ) วิ่า  ‘กํทา ในกาล่ไรื่  (อุหํ) อ.เรื่า  

ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  กําสิกํวิตฺฺถุํ ซึ่ึ�งผ้าอันบุคคล่นํามาแล่้วิจฺาก

แวิ่นแควิ้นช่�อวิ่ากาสี  (จฺ) ด้วิย  โขมกํปิฺปิาสิกํานิิ  จฺ ซึ่ึ�งผ้า

เปล่่อกไม้แล่ะผ้าฝ้าย ท. ด้วิย  (กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  จฺีวิรทานิํ  

ให่้เป็นจฺีวิรื่ทาน’  (อุิตฺิ) ดังนี้  ปิูริโตฺ เตฺ็มแล่้วิ  มยฺหํ แก่เรื่า,  

สงฺกํปิฺโปิ อ.ควิามดํารื่ิ  (อุิตฺิ) วิ่า  ‘กํทา ในกาล่ไรื่  อุหํ อ.เรื่า  

ทสฺสามิ จฺักถุวิาย  สปิฺปิินิวินิีตฺํ  (จฺ) ซึ่ึ�งเนยใสแล่ะเนยข้นด้วิย  

มธุเตฺลํ  จฺ ซึ่ึ�งนํ้าผึ้งแล่ะนํ้ามันด้วิย  ผาณิตฺํ  (จฺ) ซึ่ึ�งนํ้าอ้อยด้วิย  

(กํตฺฺวิา) กรื่ะทํา  เภสชฺชทานิํ ให่้เป็นเภิสัชทาน’  (อุิตฺิ) ดังนี้   

ปิูริโตฺ เตฺ็มแล่้วิ  มยฺหํ แก่เรื่า”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ในวิันที�งานฉล่องปรื่าสาทเสรื่็จฺสิ้น นางวิิสาขานั้น แวิดล่้อมด้วิยบุตฺรื่ห่ล่าน ในเวิล่า

เที�ยงวิัน คิดวิ่า “ผล่ใดๆ ที�เรื่าปรื่ารื่ถุนาแล่้วิในกาล่ก่อน, ผล่นั้นทั้งห่มดทีเดียวิ ถุึงที�สุด

แล่้วิ” เดินเวิียนรื่อบปรื่าสาท เปล่่งอุทานนี้ ด้วิยเสียงที�ไพเรื่าะด้วิย ๕ คาถุาวิ่า

“ควิามดํารื่ิวิ่า ‘เม่�อไรื่ เรื่าจฺักถุวิายปรื่าสาทให่ม่ ที�ฉาบด้วิยป่น

ขาวิแล่ะดินเห่นียวิ ทําให่้เป็นวิิห่ารื่ทาน’ ดังนี้ เตฺ็มแล่้วิแก่เรื่า,

ควิามดํารื่ิวิ่า ‘เม่�อไรื่ เรื่าจฺักถุวิายเตฺียง ตฺั�ง ฟ่ก แล่ะห่มอน ทําให่้

เป็นเสนาสนะภิัณฺฑ์’ ดังนี้ เตฺ็มแล่้วิแก่เรื่า,
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ควิามดํารื่ิวิ่า ‘เม่�อไรื่ เรื่าจฺักถุวิายสล่ากภิัตฺรื่ อันเข้าไปเจฺ่อด้วิย

เน่้ออันสะอาด ทําให่้เป็นโภิชนทาน’ ดังนี้ เตฺ็มแล่้วิแก่เรื่า,

ควิามดํารื่ิวิ่า ‘เม่�อไรื่ เรื่าจฺักถุวิายผ้าที�นํามาจฺากแควิ้นกาสี ผ้า

เปล่่อกไม้ แล่ะผ้าฝ้าย ทําให่้เป็นจฺีวิรื่ทาน’ ดังนี้ เตฺ็มแล่้วิแก่เรื่า,

ควิามดํารื่ิวิ่า ‘เม่�อเรื่า เรื่าจฺักถุวิายเนยใส เนยข้น นํ้าผึ้ง นํ้ามัน 

แล่ะนํ้าอ้อย ให่้เป็นเภิสัชทาน’ ดังนี้ เตฺ็มแล่้วิแก่เรื่า

 สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุทาเนสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิห่ารื่มห่สฺส 

สามีสัมพันธะใน นิฏฺฺฅิตฺทิวิเสๆ กาล่สัตฺตฺมีใน วิฑฺฒมานกจฺฺฉายายๆ วิิเสสนะของ  

เวิล่ายๆ กาล่สัตฺตฺมีใน -ปรื่ิวิุตฺา  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา วิิเสสนะของ วิิสาขา  “  ยํ สองบท  

วิิเสสนะของ ผล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ปตฺฺถุิตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ปตฺฺถุิตฺํ  ปุพฺเพ กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺถุิตฺํ,  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สพฺพํๆ ก็ดี  ตฺํ ก็ดี  

วิิเสสนะของ ผล่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มตฺฺถุกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน 

ปตฺฺตฺํ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อนุปรื่ิยายนฺตฺี  ปาสาทํ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อนุปรื่ิยายนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  ป�ฺฺจฺห่ิ วิิเสสนะของ  

คาถุาห่ิๆ กรื่ณฺะใน อุทาเนสิ  มธุรื่สทฺเทน กรื่ณฺะใน อุทาเนสิ  อิมํ วิิเสสนะของ อุทานํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อุทาเนสิ

“กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ทสฺสามิ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นวิปฺปาสาทํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ  

สุธามตฺฺตฺิกเล่ปนํ วิิเสสนะของ นวิปฺปาสาทํ  วิิห่ารื่ทานํ วิิกตฺิ- 

กัมมะใน กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

สงฺกปฺโปๆ สุทธกัตฺตฺาใน ป่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ 

สัมปทานใน ป่รื่ิโตฺ,

“กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ทสฺสามิ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ม�ฺฺจฺปีฅํ ก็ดี  ภิิสิพิมฺโพห่นานิ ก็ดี  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ 

ม�ฺฺจฺปีฅํ แล่ะ ภิิสิพิมฺโพห่นานิ  เสนาสนภิณฺฺฑํ วิิกตฺิกัมมะใน  

กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน สงฺกปฺโปๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ป่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน  
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ป่รื่ิโตฺ, 

“กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ทสฺสามิ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สล่ากภิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ   

สุจฺิมํส่ปเสจฺนํ วิิเสสนะของ สล่ากภิตฺฺตฺํ  โภิชนทานํ วิิกตฺิกัมมะใน 

กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน สงฺกปฺโปๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ป่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน  

ป่รื่ิโตฺ,

“กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ทสฺสามิ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กาสิกวิตฺฺถุํ ก็ดี  โขมกปฺปาสิกานิ ก็ดี 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ  

กาสิกวิตฺฺถุํ แล่ะ โขมกปฺปาสิกานิ  จฺีวิรื่ทานํ วิิกตฺิกัมมะใน  

กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน สงฺกปฺโปๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ป่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน  

ป่รื่ิโตฺ,

“กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ทสฺสามิ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สปฺปินวินีตฺํ ก็ดี  มธุเตฺล่ํ ก็ดี  ผาณฺิตฺํ ก็ดี 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ทสฺสามิ  จฺ สามศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ 

สปฺปินวินีตฺํ  มธุเตฺล่ํ แล่ะ ผาณฺิตฺํ  เภิสชฺชทานํ วิิกตฺิกัมมะใน  

กตฺฺวิาๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน ทสฺสามิ’  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน สงฺกปฺโปๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ป่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สัมปทานใน  

ป่รื่ิโตฺ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิมํ  อุทานํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๑. ภิิกฺข่  ตฺสฺสา  สทฺทํ  สุตฺฺวิา  สตฺฺถุุ  อาโรื่จฺยึสุ  “ภินฺเตฺ  อมฺเห่ห่ิ  เอตฺฺตฺเก  อทฺธาเน   

วิิสาขาย  คายนํ  นาม  น  ทิฏฺฺฅปุพฺพํ,  สา  อชฺช  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา  คายมานา  ปาสาทํ  

อนุปรื่ิยายตฺิ,  กินฺนุ  ขฺวิสฺสา  ปิตฺฺตฺํ  กุปิตฺํ,  อุทาหุ่  อุมฺมตฺฺตฺิกา  ชาตฺาตฺิ ฯ

 ภิิกฺข่  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย)  สทฺทํ  สุตฺฺวิา  สตฺฺถุุ  อาโรื่จฺยึสุ  “ภินฺเตฺ  อมฺเห่ห่ิ  เอตฺฺตฺเก  อทฺธาเน   

วิิสาขาย  คายนํ  นาม  น  ทิฏฺฺฅปุพฺพํ  (โห่ตฺิ),  สา  (วิิสาขา)  อชฺช  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา  คายมานา  

ปาสาทํ  อนุปรื่ิยายตฺิ,  กินฺนุ  โข  อสฺสา  (วิิสาขาย)  ปิตฺฺตฺํ  กุปิตฺํ,  อุทาหุ่  (วิิสาขา)  อุมฺมตฺฺตฺิกา  
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ชาตฺาตฺิ ฯ

 ภิกํฺขู อ.ภิิกษุ ท.  สุตฺฺวิา ฟังแล่้วิ  สทฺทํ ซึ่ึ�งเสียง  ตฺสฺสา  (วิิสาขาย) ของนางวิิสาขานั้น  

อุาโรจฺยึสุ กรื่าบท่ล่แล่้วิ  สตฺฺถุุ แก่พรื่ะศาสดา  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

คายนิํ  นิาม ช่�อ อ.การื่ขับรื่้อง  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  อุมฺเหหิ  ทิฏฺฅปิุพฺฺพฺํ เป็น

กิรื่ิยา อันข้าพรื่ะองค์ ท. เห่็นแล่้วิในกาล่ก่อน  อุทฺธาเนิ สิ้นกาล่ยาวินาน ท.  เอุตฺฺตฺเกํ 

อันมีปรื่ะมาณฺเท่านี้  (โหตฺิ) ย่อมเป็น  นิ ห่ามิได้,  สา  (วิิสาขา) อ.นางวิิสาขานั้น   

ปิุตฺฺตฺนิตฺฺตฺปิริวิุตฺา ผ่้อันบุตฺรื่แล่ะห่ล่านแวิดล่้อมแล่้วิ  อุชฺช ในวิันนี้ คายมานิา ขับอย่่  

อุนิุปิริยายตฺิ ย่อมเวิียนรื่อบ  ปิาสาทํ ซึ่ึ�งปรื่าสาท,  ปิิตฺฺตฺํ อ.ดี  อุสฺสา  (วิิสาขาย) ของ

นางวิิสาขานั้น  กํุปิิตฺํ กําเรื่ิบแล่้วิ  กํินิฺนิุ  โข ห่รื่่อห่นอแล่,  อุุทาหุ ห่รื่่อวิ่า  (วิิสาขา) 

อ.นางวิิสาขา  อุุมฺมตฺฺตฺิกํา เป็นบ้า  ชาตฺา เกิดแล่้วิ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ภิิกษุทั้งห่ล่าย ฟังเสียงของนางวิิสาขานั้น กรื่าบท่ล่แด่พรื่ะศาสดาวิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ 

ผ่้เจฺรื่ิญ ช่�อวิ่าการื่ขับรื่้องของนางวิิสาขา พวิกข้าพรื่ะองค์ไม่เคยเห่็นสิ้นกาล่ยาวินาน 

มีปรื่ะมาณฺเท่านี้, นางวิิสาขานั้น มีบุตฺรื่ห่ล่านแวิดล่้อม ในวิันนี้ ขับรื่้องอย่่ ย่อมเวิียน

รื่อบปรื่าสาท, ดีของนางวิิสาขานั้น กําเรื่ิบห่รื่่อห่นอแล่ ห่รื่่อวิ่านางวิิสาขา เป็นบ้าไป

แล่้วิ”

 ภิิกฺข่ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่จฺยึสุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ 

สามีสัมพันธะใน สทฺทํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาโรื่จฺยึสุ  สตฺฺถุุ 

สัมปทานใน อาโรื่จฺยึสุ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ คายนํๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อมฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทิฏฺฺฅ-  เอตฺฺตฺเก 

วิิเสสนะของ อทฺธาเนๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ทิฏฺฺฅปุพฺพํ  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน คายนํ  

นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  ทิฏฺฺฅปุพฺพํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  สา วิิเสสนะของ วิิสาขาๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน อนุปรื่ิยายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อชฺช กาล่สัตฺตฺมี  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปรื่ิวิุตฺา  

วิิเสสนะของ วิิสาขา  คายมานา อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ วิิสาขา  ปาสาทํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อนุปรื่ิยายตฺิ,  ปิตฺฺตฺํ สุทธกัตฺตฺาใน กุปิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กินฺนุ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โขศัพท์ 

วิจฺนาล่ังการื่ะ  อสฺสา วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ สามีสัมพันธะใน ปิตฺฺตฺํ,  อุทาหุ่ ปุจฺฉนัตฺถุะ  

วิิสาขา สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุมฺมตฺฺตฺิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา”   

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาโรื่จฺยึสุ ฯ



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 777

๓๒๒. สตฺฺถุา  “น  ภิิกฺขเวิ  มยฺห่ํ  ธีตฺา  คายตฺิ,  อตฺฺตฺโน  ปนสฺสา  อชฺฌาสโย  ปรื่ิปุณฺฺโณฺ,   

สา  ‘ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนา  เม  มตฺฺถุกํ  ปตฺฺตฺาตฺิ  ตฺุฏฺฺฅมานสา  อุทานํ  อุทาเนนฺตฺี  วิิจฺรื่ตฺีตฺิ   

วิตฺฺวิา,  “กทา  ปน  ภินฺเตฺ  ตฺาย  ปตฺฺถุนา  ปตฺฺถุิตฺาตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  “สุณฺิสฺสถุ  ภิิกฺขเวิตฺิ,   

“สุณฺิสฺสาม  ภินฺเตฺตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  อตฺีตฺํ  อาห่รื่ิ:  “ภิิกฺขเวิ  อิโตฺ  กปฺปสตฺสห่สฺสมตฺฺถุเก   

ปทุมุตฺฺตฺโรื่  นาม  พุทฺโธ  โล่เก  นิพฺพตฺฺตฺิ,  ตฺสฺส  วิสฺสสตฺสห่สฺสํ  อายุ  อโห่สิ,   

ขีณฺาสวิานํ  สตฺสห่สฺสํ  ปรื่ิวิาโรื่,  นครื่ํ  ห่ํสวิตฺี  นาม,  ปิตฺา  สุนนฺโท  นาม  รื่าชา,   

มาตฺา  สุชาตฺา  นาม  เทวิี ฯ

 สตฺฺถุา  “น  ภิิกฺขเวิ  มยฺห่ํ  ธีตฺา  คายตฺิ,  อตฺฺตฺโน  ปน  อสฺสา  (มยฺห่ํ  ธีตฺุยา)  อชฺฌาสโย  ปรื่ิปุณฺฺโณฺ,  

สา  (มยฺห่ํ  ธีตฺา)  ‘ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนา  เม  มตฺฺถุกํ  ปตฺฺตฺาตฺิ  ตฺุฏฺฺฅมานสา  อุทานํ  อุทาเนนฺตฺี  วิิจฺรื่ตฺีตฺิ  

วิตฺฺวิา,  “กทา  ปน  ภินฺเตฺ  ตฺาย  (วิิสาขาย)  ปตฺฺถุนา  ปตฺฺถุิตฺาตฺิ  (วิจฺเน  เตฺห่ิ  ภิิกฺข่ห่ิ)  วิุตฺฺเตฺ,   

“(ตฺุมฺเห่)  สุณฺิสฺสถุ  ภิิกฺขเวิตฺิ  (วิตฺฺวิา),  “(มยํ)  สุณฺิสฺสาม  ภินฺเตฺตฺิ  (วิจฺเน  เตฺห่ิ  ภิิกฺข่ห่ิ)  วิุตฺฺเตฺ,   

อตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ)  อาห่รื่ิ:  “ภิิกฺขเวิ  อิโตฺ  (ภิทฺทกปฺปโตฺ)  กปฺปสตฺสห่สฺสมตฺฺถุเก  ปทุมุตฺฺตฺโรื่  นาม  พุทฺโธ  

โล่เก  นิพฺพตฺฺตฺิ,  ตฺสฺส  (พุทฺธสฺส)  วิสฺสสตฺสห่สฺสํ  อายุ  อโห่สิ,  ขีณฺาสวิานํ  สตฺสห่สฺสํ  ปรื่ิวิาโรื่  

(อโห่สิ),  นครื่ํ  ห่ํสวิตฺี  นาม,  ปิตฺา  สุนนฺโท  นาม  รื่าชา  (อโห่สิ),  มาตฺา  สุชาตฺา  นาม  เทวิี  

(อโห่สิ) ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภิกํฺขเวิ ด่ก่อนภิิกษุ ท.  ธีตฺา อ.ธิดา  

มยฺหํ ของเรื่า  คายตฺิ ย่อมขับ  นิ ห่ามิได้,  ปินิ แตฺ่วิ่า  อุชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย   

อุตฺฺตฺโนิ ของตฺน  (ธีตฺุยา) ของธิดา  (มยฺหํ) ของเรื่า  อุสฺสา นั้น  ปิริปิุณฺโณ เตฺ็มรื่อบ

แล่้วิ,  สา  (มยฺหํ  ธีตฺา) อ.ธิดา ของเรื่า นั้น  ตฺุฏฺฅมานิสา มีใจฺยินดีแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  

‘ปิตฺฺถุิตฺปิฺปิตฺฺถุนิา  เม อ.ควิามปรื่ารื่ถุนา อันเรื่า ปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ  ปิตฺฺตฺา ถุึงแล่้วิ  มตฺฺถุกํํ 

ซึ่ึ�งที�สุด’  อุิตฺิ ดังนี้  อุุทาเนินิฺตฺี  วิิจฺรตฺิ ย่อมเที�ยวิเปล่่งอย่่  อุุทานิํ ซึ่ึ�งอุทาน”  อุิตฺิ ดังนี้,  

(วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  ปินิ ก็  ปิตฺฺถุนิา อ.ควิาม

ปรื่ารื่ถุนา  ตฺาย  (วิิสาขาย) อันนางวิิสาขานั้น  ปิตฺฺถุิตฺา ปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ  กํทา ในกาล่

ไรื่”  อุิตฺิ ดังนี้  (เตฺหิ  ภิกํฺขูหิ) อันภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  วิุตฺฺเตฺ กรื่าบท่ล่แล่้วิ,  (วิตฺฺวิา) ตฺรื่ัส

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภิกํฺขเวิ ด่ก่อนภิิกษุ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  สุณิสฺสถุ จฺักฟังห่รื่่อ”  อุิตฺิ 

ดังนี้,  (วิจฺเนิ) ครื่ั้นเม่�อคํา  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  (มยํ) อ.ข้าพรื่ะองค์ 

ท.  สุณิสฺสาม จฺักฟัง”  อุิตฺิ ดังนี้  (เตฺหิ  ภิกํฺขูหิ) อันภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  วิุตฺฺเตฺ กรื่าบท่ล่
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แล่้วิ,  อุาหริ ทรื่งนํามาแล่้วิ  อุตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ่ึ�งเรื่่�อง อันเป็นไปล่่วิงแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภิกํฺขเวิ 

ด่ก่อนภิิกษุ ท.  พฺุทฺโธ อ.พรื่ะพุทธเจฺ้า  ปิทุมุตฺฺตฺโร  นิาม ช่�อวิ่าปทุมุตฺตฺรื่ะ  นิิพฺฺพฺตฺฺตฺิ 

ทรื่งบังเกิดแล่้วิ  โลเกํ ในโล่ก  กํปิฺปิสตฺสหสฺสมตฺฺถุเกํ ในที�สุดแห่่งแสนแห่่งกัป  อุิโตฺ  

(ภทฺทกํปิฺปิโตฺ) แตฺ่ภิัทรื่กัปนี้,  วิสฺสสตฺสหสฺสํ อ.แสนแห่่งปี  อุายุ เป็นพรื่ะชนมายุ  

ตฺสฺส  (พฺุทฺธสฺส) ของพรื่ะพุทธเจฺ้านั้น  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ,  สตฺสหสฺส ํ อ.แสน   

ขีณาสวิานิํ แห่่งพรื่ะขีณฺาสพ ท.  ปิริวิาโร เป็นบรื่ิวิารื่  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ,  นิครํ 

อ.พรื่ะนครื่  หํสวิตฺี  นิาม ช่�อวิ่าห่งสวิดี,  ปิิตฺา อ.พรื่ะบิดา  ราชา เป็นพรื่ะรื่าชา   

สุนินิฺโท  นิาม พรื่ะนามวิ่าสุนันทะ  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ,  มาตฺา อ.พรื่ะมารื่ดา  เทวิี 

เป็นพรื่ะเทวิี  สุชาตฺา  นิาม พรื่ะนามวิ่าสุชาดา  (อุโหสิ) ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย ธิดาของเรื่า ย่อมขับรื่้อง ห่ามิได้, แตฺ่อัธยาศัยของ

ตฺน ของธิดาของเรื่านั้น เตฺ็มบรื่ิบ่รื่ณฺ์แล่้วิ, ธิดาของเรื่านั้น มีใจฺยินดีวิ่า ‘ควิามปรื่ารื่ถุนา

ที�เรื่าปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ ถุึงที�สุดแล่้วิ’ ดังนี้ ย่อมเที�ยวิเปล่่งอุทานอย่่”, เม่�อพวิกภิิกษุเห่ล่่า

นั้น กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ก็ควิามปรื่ารื่ถุนา อันนางวิิสาขานั้นปรื่ารื่ถุนา

ไวิ้แล่้วิ เม่�อไรื่”, จฺึงตฺรื่ัสวิ่า “พวิกเธอ จฺักฟังห่รื่่อ ภิิกษุทั้งห่ล่าย”, เม่�อพวิกภิิกษุเห่ล่่านั้น

กรื่าบท่ล่วิ่า “จฺักฟังพรื่ะเจฺ้าข้า”, จฺึงทรื่งนําอดีตฺนิทานมา ตฺรื่ัสวิ่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย 

พรื่ะพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่าปทุมุตฺตฺรื่ะ ทรื่งบังเกิดในโล่ก ในที�สุดแสนกัป แตฺ่ภิัทรื่กัปนี้, 

ห่นึ�งแสนปี ได้เป็นพรื่ะชนมายุของพรื่ะพุทธเจฺ้าพรื่ะองค์นั้น, พรื่ะขีณฺาสพห่นึ�งแสนรื่่ป 

ได้เป็นบรื่ิวิารื่, พรื่ะนครื่ช่�อวิ่าห่งสวิดี, พรื่ะบิดา ได้เป็นพรื่ะรื่าชา พรื่ะนามวิ่าสุนันทะ, 

พรื่ะมารื่ดา ได้เป็นพรื่ะเทวิี พรื่ะนามวิ่าสุชาดา 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่รื่ิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภิิกฺขเวิ อาล่ปนะ  ธีตฺา สุทธกัตฺตฺา 

ใน คายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺา,  

ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  อชฺฌาสโย สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิปุณฺฺโณฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อตฺฺตฺโน 

สามีสัมพันธะใน อชฺฌาสโย  อสฺสา วิิเสสนะของ ธีตฺุยา  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺุยาๆ 

สามีสัมพันธะใน อชฺฌาสโย,  สา วิิเสสนะของ ธีตฺาๆ สุทธกัตฺาใน วิิจฺรื่ตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺา  ‘ปตฺฺถุิตฺปตฺฺถุนา สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ กิตฺบท 

กัตฺตฺุวิาจฺก  เม อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปตฺฺถุิตฺ-  มตฺฺถุกํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน ปตฺฺตฺา’  อิตฺิศัพท์ 

อาการื่ะใน ตฺุฏฺฺฅมานสาๆ วิิเสสนะของ ธีตฺา  อุทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุทาเนนฺตฺีๆ  
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อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ ธีตฺา’  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน วิตฺฺวิา,   

“ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  ปตฺฺถุนา วิุตฺตฺกัมมะใน ปตฺฺถุิตฺาๆ กิตฺบท 

กัมมวิาจฺก  กทา กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺถุิตฺา  ตฺาย วิิเสสนะของ วิิสาขายๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ปตฺฺถุิตฺา”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ 

ภิิกฺข่ห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  “ภิิกฺขเวิ อาล่ปนะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน สุณฺิสฺสถุๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่รื่ิ,  “ภินฺเตฺ 

อาล่ปนะ  มยํ สุทธกัตฺตฺาใน สุณฺิสฺสามๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน 

วิจฺเนๆ ล่ักขณฺะใน วิุตฺฺเตฺๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  เตฺห่ิ วิิเสสนะของ ภิิกฺข่ห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

วิุตฺฺเตฺ,  อตฺีตฺํ วิิเสสนะของ วิตฺฺถุุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห่รื่ิ  “ภิิกฺขเวิ อาล่ปนะ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ปทุมุตฺฺตฺโรื่ๆ วิิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิพฺพตฺฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิโตฺ วิิเสสนะของ ภิทฺทกปฺปโตฺๆ อปาทานใน กปฺปสตฺสห่สฺส-

มตฺฺถุเกๆ กาล่สัตฺตฺมีใน นิพฺพตฺฺตฺิ  โล่เก วิิสยาธารื่ะใน นิพฺพตฺฺตฺิ,  วิสฺสสตฺสห่สฺสํ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺส วิิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อายุๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  สตฺสห่สฺสํ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ขีณฺาสวิานํ สามีสัมพันธะใน สตฺสห่สฺสํ  ปรื่ิวิาโรื่ วิิกตฺิ-กัตฺตฺาใน อโห่สิ,  นครื่ํ ล่ิงคัตฺถุะ  

นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ ห่ํสวิตฺีๆ วิิเสสนะของ นครื่ํ,  ปิตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ สุนนฺโทๆ วิิเสสนะของ รื่าชาๆ 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ,  มาตฺา สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ 

สัญญาโชตฺกะเข้ากับ สุชาตฺาๆ วิิเสสนะของ เทวิีๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๓. ตฺสฺส  สตฺฺถุุ  อคฺคุปฏฺฺฅายิกา  อุปาสิกา  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ยาจฺิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  

จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  ปฏฺิชคฺคนฺตฺี  สายํ  ปาตฺํ  อุปฏฺฺฅานํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 อุุปิาสิกํา อ.อุบาสิกา  อุคฺคุปิฏฺฅายิกํา ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกาผ่้เล่ิศ  ตฺสฺส  สตฺฺถุุ ของพรื่ะ

ศาสดานั้น  ยาจฺิตฺฺวิา ท่ล่ขอแล่้วิ  วิเร ซึ่ึ�งพรื่ ท.  อุฏฺฅ แปด  ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่แล่้วิ   

มาตฺิฏฺฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา  ปิฏิชคฺคนิฺตฺี ปฏฺิบัตฺิอย่่  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  

ปิจฺฺจฺเยหิ ด้วิยปัจฺจฺัย ท.  จฺตฺูหิ สี�  คจฺฺฉตฺิ ย่อมไป  อุุปิฏฺฅานิํ ส่่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  สายํ  

ในเวิล่าเย็น  ปิาตฺํ ในเวิล่าเช้า   ฯ
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 อุบาสิกาผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกาผ่้เล่ิศของพรื่ะศาสดานั้น ท่ล่ขอพรื่ ๘ ข้อ ดํารื่งอย่่ในตฺําแห่น่ง

มารื่ดา ปฏฺิบัตฺิพรื่ะศาสดาอย่่ ด้วิยปัจฺจฺัย ๔ ย่อมไปส่่ที�บํารืุ่งในเวิล่าเย็น ในเวิล่าเช้า

 อคฺคุปฏฺฺฅายิกา วิิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺสฺส วิิเสสนะของ สตฺฺถุุๆ สามีสัมพันธะใน อคฺคุปฏฺฺฅายิกา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ วิเรื่ๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน ยาจฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺิชคฺคนฺตฺี  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิชคฺคนฺตฺี  จฺตฺ่ห่ิ วิิเสสนะของ 

ปจฺฺจฺเยห่ิๆ กรื่ณฺะใน ปฏฺิชคฺคนฺตฺีๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ อุปาสิกา  สายํ ก็ดี  ปาตฺํ ก็ดี 

กาล่สัตฺตฺมีใน คจฺฺฉตฺิ  อุปฏฺฺฅานํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๔. ตฺสฺสา  เอกา  สห่ายิกา  ตฺาย  สทฺธึ  นิพทฺธํ  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ตฺสฺสา  (อุปาสิกาย)  เอกา  สห่ายิกา  ตฺาย  (อุปาสิกาย)  สทฺธึ  นิพทฺธํ  วิิห่ารื่ํ  คจฺฺฉตฺิ ฯ

 สหายิกํา อ.ห่ญิงสห่าย  เอุกํา คนห่นึ�ง  ตฺสฺสา  (อุุปิาสิกําย) ของอุบาสิกานั้น  คจฺฺฉตฺิ 

ย่อมไป  วิิหารํ ส่่วิิห่ารื่  สทฺธึ กับ  ตฺาย  (อุุปิาสิกําย) ด้วิยอุบาสิกานั้น  นิิพฺทฺธํ  

เน่องนิจฺ ฯ

 ห่ญิงสห่ายคนห่นึ�งของนางอุบาสิกานั้น ย่อมไปส่่วิิห่ารื่พรื่้อมกับอุบาสิกานั้นเน่องนิจฺ

 เอกา วิิเสสนะของ สห่ายิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา  

วิิเสสนะของ อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน สห่ายิกา  ตฺาย วิิเสสนะของ อุปาสิกายๆ 

สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คจฺฺฉตฺิ  นิพทฺธํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน คจฺฺฉตฺิ   

วิิห่ารื่ํ สัมปาปุณฺียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๕. สา  ตฺสฺสา  สตฺฺถุารื่า  สทฺธึ  วิิสฺสาเสน  กถุน�ฺฺจฺ  วิลฺ่ล่ภิภิาวิ�ฺฺจฺ  ทิสฺวิา  “กินฺนุ  โข   

กตฺฺวิา  เอวิํ  พุทฺธานํ  วิลฺ่ล่ภิา  โห่ตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  ปุจฺฺฉิ  “ภินฺเตฺ  เอสา  อิตฺฺถุี  

ตฺุมฺห่ากํ  กึ  โห่ตฺีตฺิ ฯ

 สา  (สห่ายิกา)  ตฺสฺสา  (อุปาสิกาย)  สตฺฺถุารื่า  สทฺธึ  วิิสฺสาเสน  กถุนํ  จฺ  วิลฺ่ล่ภิภิาวิํ  จฺ  ทิสฺวิา  

“(อยํ  อิตฺฺถุี)  กึ  นุ  โข  (กมฺมํ)  กตฺฺวิา  เอวิํ  พุทฺธานํ  วิลฺ่ล่ภิา  โห่ตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  ปุจฺฺฉิ  

“ภินฺเตฺ  เอสา  อิตฺฺถุี  ตฺุมฺห่ากํ  กึ  โห่ตฺีตฺิ ฯ
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 สา  (สหายิกํา) อ.ห่ญิงสห่ายนั้น  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  กํถุนิํ ซึ่ึ�งการื่กรื่าบท่ล่  วิิสฺสาเสนิ 

ด้วิยควิามคุ้นเคย  จฺ ด้วิย  วิลฺลภภาวิํ  จฺ ซึ่ึ�งควิามเป็นแห่่งห่ญิงผ่้คุ้นเคยด้วิย  สทฺธึ กับ  

สตฺฺถุารา ด้วิยพรื่ะศาสดา  ตฺสฺสา  (อุุปิาสิกําย) แห่่งอุบาสิกานั้น  จฺินิฺเตฺตฺฺวิา คิดแล่้วิ  

อุิตฺิ วิ่า  “(อุยํ  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนี้  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  (กํมฺมํ) ซึ่ึ�งกรื่รื่ม  กํึ  นิุ  โข อะไรื่

ห่นอแล่  วิลฺลภา เป็นผ่้คุ้นเคย  พฺุทฺธานิํ ของพรื่ะพุทธเจฺ้า ท.  โหตฺิ ย่อมเป็น  เอุวิํ 

อย่างนี้”  อุิตฺิ ดังนี้  ปิุจฺฺฉิ ท่ล่ถุามแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่

พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  เอุสา  อุิตฺฺถุี อ.ห่ญิงนั�น  โหตฺิ ย่อมเป็น  กํึ อะไรื่  ตฺุมฺหากํํ แก่พรื่ะองค์”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ห่ญิงสห่ายนั้น  เห่็นการื่กรื่าบท่ล่ด้วิยควิามคุ้นเคย แล่ะควิามที�ห่ญิงนั้นเป็นผ่้คุ้นเคย 

กับด้วิยพรื่ะศาสดา แห่่งอุบาสิกานั้น ก็คิดวิ่า “ห่ญิงนี้ทํากรื่รื่มอะไรื่ห่นอแล่ จฺึงเป็นผ่้คุ้น

เคยของพรื่ะพุทธเจฺ้าทั้งห่ล่ายอย่างนี้” ดังนี้แล่้วิ จฺึงท่ล่ถุามพรื่ะศาสดาวิ่า “ข้าแตฺ่

พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ห่ญิงนั�น เป็นอะไรื่แก่พรื่ะองค์”

 สา วิิเสสนะของ สห่ายิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา วิิเสสนะ

ของ อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน กถุนํ แล่ะ วิลฺ่ล่ภิ  สตฺฺถุารื่า สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน กถุนํ แล่ะ วิลฺ่ล่ภิ  วิิสฺสาเสน กรื่ณฺะใน กถุนํๆ ก็ดี  วิลฺ่ล่ภิภิาวิํ 

ก็ดี อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิา  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ วิิสฺสาเสน  กถุนํ แล่ะ 

วิลฺ่ล่ภิภิาวิํ  ทิสฺวิา ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อยํ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึ วิิเสสนะของ กมฺมํ  นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนา-

ล่ังการื่ะ  กมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โห่ตฺิ  เอวิํ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน 

โห่ตฺิ  พุทฺธานํ สามีสัมพันธะใน วิลฺ่ล่ภิาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉิ  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  

เอสา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่ากํ สัมปทาน

ใน โห่ตฺิ  กึ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๖. “อุปฏฺฺฅายิกานํ  อคฺคาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “(สา  อิตฺฺถุี)  อุปฏฺฺฅายิกานํ  (อิตฺฺถุีนํ)  อคฺคา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ
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 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “สา  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  อุคฺคา เป็น

ผ่้เล่ิศ  (อุิตฺฺถุีนิํ) กวิ่าห่ญิง ท.  อุุปิฏฺฅายิกํานิํ ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ห่ญิงนั้น เป็นผ่้เล่ิศกวิ่าห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อุปฏฺฺฅายิกานํ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีนํๆ ฉัฏฺฐีอปาทานใน 

อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๒๗. “ภินฺเตฺ  กึ  กตฺฺวิา  อุปฏฺฺฅายิกานํ  อคฺคา  โห่ตฺีตฺิ ฯ

 (สา  อิตฺฺถุี)  “ภินฺเตฺ  (สา  อิตฺฺถุี)  กึ  (กมฺมํ)  กตฺฺวิา  อุปฏฺฺฅายิกานํ  (อิตฺฺถุีนํ)  อคฺคา  โห่ตฺีตฺิ   

(อาห่) ฯ

 (สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

(สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  กํึ  (กํมฺมํ) ซึ่ึ�งกรื่รื่มอะไรื่  อุคฺคา เป็นผ่้เล่ิศ  

(อุิตฺฺถุีนิํ) กวิ่าห่ญิง ท.  อุุปิฏฺฅายิกํานิํ ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา  โหตฺิ ย่อมเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

   ห่ญิงนั้น กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ห่ญิงนั้น ทํากรื่รื่มอะไรื่ จฺึงเป็นผ่้เล่ิศกวิ่า

ห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา”

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  

สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กึ วิิเสสนะของ 

กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โห่ตฺิ  อุปฏฺฺฅายิกานํ วิิเสสนะของ  

อิตฺฺถุีนํๆ ฉัฏฺฐีอปาทานใน อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๘. “กปฺปสตฺสห่สฺสํ  ปตฺฺถุนํ  ปฏฺฺเฅตฺฺวิาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา  “สา  อิตฺฺถุี)  กปฺปสตฺสห่สฺสํ  ปตฺฺถุนํ  ปฏฺฺเฅตฺฺวิา  (อุปฏฺฺฅายิกานํ  อิตฺฺถุีนํ  อคฺคา  โห่ตฺิ”  อิตฺิ  

อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “(สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  ปิฏฺเฅตฺฺวิา 
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ตฺั้งไวิ้แล่้วิ  ปิตฺฺถุนิํ ซึ่ึ�งควิามปรื่ารื่ถุนา  กํปิฺปิสตฺสหสฺส ํสิ้นแสนแห่่งกัป  (อุคฺคา) เป็น

ผ่้เล่ิศ  อุิตฺฺถุีนิํ กวิ่าห่ญิง ท.  (อุุปิฏฺฅายิกํานิํ) ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อุิตฺิ 

ดังนี้ ฯ  

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ห่ญิงนั้น ตฺั้งควิามปรื่ารื่ถุนาไวิ้สิ้น ๑๐๐,๐๐๐ กัป เป็นผ่้เล่ิศกวิ่า

ห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  กปฺปสตฺสห่สฺสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ปฏฺฺเฅตฺฺวิา  ปตฺฺถุนํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺฺเฅตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน โห่ตฺิ  อุปฏฺฺฅายิกานํ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีนํๆ 

ฉัฏฺฐีอปาทานใน อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๒๙. “อิทานิ  ปฏฺฺเฅตฺฺวิา  ล่ทฺธํุ  สกฺกา  ภินฺเตฺตฺิ ฯ

 (สา  อิตฺฺถุี)  “(มยา)  อิทานิ  ปฏฺฺเฅตฺฺวิา  ล่ทฺธํุ  สกฺกา  ภินฺเตฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  (อุาห) กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  

(มยา) อันห่ม่อมฉัน  สกํฺกํา อาจฺ  อุิทานิิ  ปิฏฺเฅตฺฺวิา  ลทฺธุํ เพ่�ออัน- ปรื่ารื่ถุนา ในกาล่

นี้ -แล่้วิจฺึงได้ห่รื่่อ”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ห่ญิงนั้น กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ห่ม่อมฉันอาจฺเพ่�อจฺะปรื่ารื่ถุนาในบัดนี้ 

แล่้วิจฺึงได้ห่รื่่อ ?”

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  

มยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน ปฏฺฺเฅตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ทฺธุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๐. “อาม  สกฺกาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อาม  (ตฺยา  อิทานิ  ปฏฺฺเฅตฺฺวิา  ล่ทฺธุํ)  สกฺกา”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พรื่ะศาสดา  (อุาห) ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “อุาม เออ  (ตฺยา) อันเธอ  สกํฺกํา 

อาจฺ  อุิทานิิ  ปิฏฺเฅตฺฺวิา  ลทฺธุํ เพ่�ออัน- ปรื่ารื่ถุนา ในกาล่นี้ -แล่้วิจฺึงได้”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “เจฺรื่ิญพรื่ เธออาจฺเพ่�อจฺะปรื่ารื่ถุนาในบัดนี้ แล่้วิจฺึงได้”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “อาม สัมปฏฺิจฺฉนัตฺถุะ  ตฺยา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาวิวิาจฺก  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมีใน ปฏฺฺเฅตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ทฺธุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺกา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๑. “เตฺนห่ิ  ภินฺเตฺ  ภิิกฺขุสตฺสห่สฺเสน  สทฺธึ  สตฺฺตฺาห่ํ  มยฺห่ํ  ภิิกฺขํ  คณฺฺห่ถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 (สา  อิตฺฺถุี)  “เตฺนห่ิ  ภินฺเตฺ  (ตฺุมฺเห่)  ภิิกฺขุสตฺสห่สฺเสน  สทฺธึ  สตฺฺตฺาห่ํ  มยฺห่ํ  ภิิกฺขํ  คณฺฺห่ถุาตฺิ   

อาห่ ฯ

 (สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  อุาห กรื่าบท่ล่แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ   

เตฺนิหิ ถุ้าอย่างนั้น  (ตฺุมฺเห) อ.พรื่ะองค์  คณฺหถุ ขอจฺงรื่ับ  ภิกํฺขํ ซึ่ึ�งภิิกษา  มยฺหํ ของ

ห่ม่อมฉัน  สตฺฺตฺาหํ ตฺล่อดวิันเจฺ็ด  สทฺธึ กับ  ภิกํฺขุสตฺสหสฺเสนิ ด้วิยแสนแห่่งภิิกษุ”  

อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ห่ญิงนั้น กรื่าบท่ล่วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ ถุ้าเช่นนั้น ขอพรื่ะองค์พรื่้อมกับภิิกษุ 

๑๐๐,๐๐๐ รื่่ป จฺงรื่ับภิิกษาของห่ม่อมฉัน ตฺล่อดห่นึ�งสัปดาห่์”

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  

เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺุมฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คณฺฺห่ถุๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ภิิกฺขุ- 

สตฺสห่สฺเสน สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน คณฺฺห่ถุ  สตฺฺตฺาห่ํ อัจฺจฺันตฺ-

สังโยคะใน คณฺฺห่ถุ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ภิิกฺขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺฺห่ถุ”  อิตฺิศัพท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๒. สตฺฺถุา  อธิวิาเสสิ ฯ

 สตฺฺถุา  (นิมนฺตฺนํ)  อธิวิาเสสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (นิิมนิฺตฺนิํ) ยังคํานิมนตฺ์  อุธิวิาเสสิ ให่้อย่่ทับแล่้วิ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งรื่ับคํานิมนตฺ์แล่้วิ
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 สตฺฺถุา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน อธิวิาเสสิๆ อาขยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  นิมนฺตฺนํ การื่ิตฺกัมมะใน  

อธิวิาเสสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๓. สา  สตฺฺตฺาห่ํ  ทานํ  ทตฺฺวิา  โอสานทิวิเส  จฺีวิรื่สาฏฺเก  ทตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  ปาทม่เล่  

นิปชฺชิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ  นาห่ํ  อิมสฺส  ทานสฺส  ผเล่น  เทวิิสฺสรื่ิยาทีนํ  อ�ฺฺ�ฺตฺรื่ํ  ปฏฺฺเฅมิ,  

ตฺุมฺห่าทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  

ปฏฺิชคฺคิตฺํุ  สมตฺฺถุานํ  อคฺคา  ภิเวิยฺยนฺตฺิ  ปตฺฺถุนํ  ปฏฺฺเฅสิ ฯ

 สา  (อิตฺฺถุี)  สตฺฺตฺาห่ํ  ทานํ  ทตฺฺวิา  โอสานทิวิเส  จฺีวิรื่สาฏฺเก  ทตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ  วินฺทิตฺฺวิา  ปาทม่เล่  

นิปชฺชิตฺฺวิา  “ภินฺเตฺ  น  อห่ํ  อิมสฺส  ทานสฺส  ผเล่น  เทวิิสฺสรื่ิยาทีนํ  (อิสฺสรื่ิยานํ)  อ�ฺฺ�ฺตฺรื่ํ   

(อิสฺสรื่ิยํ)  ปฏฺฺเฅมิ,  (อห่ํ)  ตฺุมฺห่าทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  

จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  ปฏฺิชคฺคิตฺํุ  สมตฺฺถุานํ  (อิตฺฺถุีนํ)  อคฺคา  ภิเวิยฺยนฺตฺิ  ปตฺฺถุนํ  ปฏฺฺเฅสิ ฯ

 สา  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  ทานิํ ซึ่ึ�งทาน  สตฺฺตฺาหํ ตฺล่อดวิันเจฺ็ด   

ทตฺฺวิา ถุวิายแล่้วิ  จฺีวิรสาฏเกํ ซึ่ึ�งผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ ท.  โอุสานิทิวิเส ในวิันเป็นที�สิ้น

สุดล่ง  วินิฺทิตฺฺวิา ถุวิายบังคมแล่้วิ  สตฺฺถุารํ ซึ่ึ�งพรื่ะศาสดา  นิิปิชฺชิตฺฺวิา ห่มอบแล่้วิ   

ปิาทมูเล ที�ใกล่้แห่่งพรื่ะบาท  ปิฏฺเฅสิ ตฺั้งไวิ้แล่้วิ  ปิตฺฺถุนิํ ซึ่ึ�งควิามปรื่ารื่ถุนา   

อุิตฺิ วิ่า  “ภนิฺเตฺ ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้เจฺรื่ิญ  อุหํ อ.ห่ม่อมฉัน  ปิฏฺเฅมิ ย่อมปรื่ารื่ถุนา   

เทวิิสฺสริยาทีนิํ  (อุิสฺสริยานิํ)  อุญฺฃตฺรํ  (อุิสฺสริยํ) ซึ่ึ�ง- แห่่งควิามเป็นให่ญ่ ท. มีควิาม

เป็นให่ญ่กวิ่าเทวิดาเป็นตฺ้นห่นา -ควิามเป็นให่ญ่ อย่างใดอย่างห่นึ�ง  ผเลนิ เพรื่าะผล่  

อุิมสฺส  ทานิสฺส แห่่งทานนี้  นิ ห่ามิได้,  (อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  อุคฺคา เป็นผ่้เล่ิศ  (อุิตฺฺถุีนิํ) 

กวิ่าห่ญิง ท.  สมตฺฺถุานิํ ผ่้สามารื่ถุ  ตฺุมฺหาทิสสฺส  พฺุทฺธสฺส  สนิฺตฺิเกํ  อุฏฺฅ  วิเร   

ลภิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฅาเนิ  ฅตฺฺวิา  จฺตฺูหิ  ปิจฺฺจฺเยหิ  ปิฏิชคฺคิตฺํุ เพ่�ออัน- ได้แล่้วิ ซึ่ึ�งพรื่ ท. 

แปด ในสํานัก ของพรื่ะพุทธเจฺ้า ผ่้เช่นกับพรื่ะองค์ ดํารื่งอย่่ ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา 

-แล่้วิจฺึงปฏฺิบัตฺิ ด้วิยปัจฺจฺัย ท. สี�  ภเวิยฺยํ พึงเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 ห่ญิงนั้น ถุวิายทานห่นึ�งสัปดาห่์ ถุวิายผ้าสาฎกเพ่�อจฺีวิรื่ทั้งห่ล่าย ในวิันสุดท้าย ถุวิาย

บังคมพรื่ะศาสดา ห่มอบแทบพรื่ะบาท แล่้วิตฺั้งควิามปรื่ารื่ถุนาไวิ้วิ่า “ข้าแตฺ่พรื่ะองค์ผ่้

เจฺรื่ิญ ห่ม่อมฉัน ย่อมปรื่ารื่ถุนาควิามเป็นให่ญ่อย่างใดอย่างห่นึ�งบรื่รื่ดาควิามเป็นให่ญ่

กวิ่าเทวิดาเป็นตฺ้น เพรื่าะผล่แห่่งทานนี้ ห่ามิได้, ห่ม่อมฉัน พึงเป็นผ่้เล่ิศกวิ่าห่ญิง 
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ทั้งห่ล่าย ผ่้สามารื่ถุเพ่�อจฺะได้พรื่ ๘ ข้อในสํานักของพรื่ะพุทธเจฺ้าผ่้เช่นกับพรื่ะองค์ 

ดํารื่งอย่่ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา แล่้วิจฺึงปฏฺิบัตฺิด้วิยปัจฺจฺัย ๔” 

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺฺเฅสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  สตฺฺตฺาห่ํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน ทตฺฺวิา  ทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวิา  

โอสานทิวิเส กาล่สัตฺตฺมีใน ทตฺฺวิา  จฺีวิรื่สาฏฺเก อวิุตฺตฺกัมมะใน ทตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยา

ใน วินฺทิตฺฺวิา  สตฺฺถุารื่ํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน นิปชฺชิตฺฺวิา   

ปาทม่เล่ วิิสยาธารื่ะใน นิปชฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺฺเฅสิ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ   

อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺฺเฅมิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  อิมสฺส  

วิิเสสนะของ ทานสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ผเล่นๆ เห่ตฺุใน ปฏฺฺเฅมิ  เทวิิสฺสรื่ิยาทีนํ วิิเสสนะ

ของ อิสฺสรื่ิยานํๆ นิทธารื่ณฺะใน อ�ฺฺฃตฺรื่ํ  อิสฺสรื่ิยํ  อ�ฺฺฃตฺรื่ํ วิิเสสนะของ อิสฺสรื่ิยํๆ  

นิทธารื่ณฺียะแล่ะอวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺฺเฅมิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ภิเวิยฺยํๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺห่าทิสสฺส วิิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะ 

ใน ล่ภิิตฺฺวิา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะของ วิเรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  

มาตฺิฏฺฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ปฏฺิชคฺคิตฺุํ  จฺตฺ่ห่ิ วิิเสสนะของ 

ปจฺฺจฺเยห่ิๆ กรื่ณฺะใน ปฏฺิชคฺคิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สมตฺฺถุานํๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีนํๆ 

ฉัฏฺฐีอปาทานใน อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิเวิยฺยํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ปตฺฺถุนํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปฏฺฺเฅสิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๔. สตฺฺถุา  “สมิชฺฌิสฺสตฺิ  นุ  โข  อิมิสฺสา  ปตฺฺถุนาตฺิ  อนาคตฺํ  อาวิชฺเชนฺโตฺ  กปฺปสตฺสห่สฺสํ  

โอโล่เกตฺฺวิา  “กปฺปสตฺสห่สฺสปรื่ิโยสาเน  โคตฺโม  นาม  พุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ,  ตฺทา  ตฺฺวิํ  

วิิสาขา  นาม  อุปาสิกา  หุ่ตฺฺวิา  ตฺสฺส  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  

จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  ปฏฺิชคฺคนฺตฺีนํ  อุปฏฺฺฅายิกานํ  อคฺคา  ภิวิิสฺสสีตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา  “สมิชฺฌิสฺสตฺิ  นุ  โข  อิมิสฺสา  (อิตฺฺถุิยา) ปตฺฺถุนาตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  อนาคตฺํ  อาวิชฺเชนฺโตฺ  

กปฺปสตฺสห่สฺสํ  โอโล่เกตฺฺวิา  “กปฺปสตฺสห่สฺสปรื่ิโยสาเน  โคตฺโม  นาม  พุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ,  ตฺทา  

ตฺฺวิํ  วิิสาขา  นาม  อุปาสิกา  หุ่ตฺฺวิา  ตฺสฺส  (พุทฺธสฺส)  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน    

ฅตฺฺวิา  จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  ปฏฺิชคฺคนฺตฺีนํ  อุปฏฺฺฅายิกานํ  (อิตฺฺถุีนํ)  อคฺคา  ภิวิิสฺสสีตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  (จฺินิฺเตฺตฺฺวิา) ทรื่งดํารื่ิแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ปิตฺฺถุนิา อ.ควิามปรื่ารื่ถุนา  
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อุิมิสฺสา  (อุิตฺฺถุิยา) ของห่ญิงนี้  สมิชฺฌิสฺสตฺิ  นิุ  โข จฺักสําเรื่็จฺห่รื่่อห่นอแล่”  อุิตฺิ ดังนี้  

อุาวิชฺเชนิฺโตฺ ทรื่งใครื่่ครื่วิญอย่่  อุนิาคตฺํ ซึ่ึ�งอนาคตฺกาล่  โอุโลเกํตฺฺวิา ทรื่งตฺรื่วิจฺด่แล่้วิ  

กํปิฺปิสตฺสหสฺส ํสิ้นแสนแห่่งกัป  อุาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “กํปิฺปิสตฺสหสฺสปิริโยสาเนิ 

ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งรื่อบแห่่งแสนแห่่งกัป  พฺุทฺโธ อ.พรื่ะพุทธเจฺ้า  โคตฺโม  นิาม 

พรื่ะนามโคดม  อุุปิฺปิชฺชิสฺสตฺิ จฺักอุบัตฺิขึ้น,  ตฺทา ในกาล่นั้น  ตฺฺวิํ อ.เธอ  อุุปิาสิกํา เป็น

อุบาสิกา  วิิสาขา  นิาม ช่�อวิ่าวิิสาขา  หุตฺฺวิา เป็น  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  วิเร ซึ่ึ�งพรื่ ท.  

อุฏฺฅ แปด  สนิฺตฺิเกํ ในสํานัก  ตฺสฺส  (พฺุทฺธสฺส) ของพรื่ะพุทธเจฺ้านั้น  ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่

แล่้วิ  มาตฺิฏฺฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา  อุคฺคา เป็นผ่้เล่ิศ  (อุิตฺฺถุีนิํ) กวิ่าห่ญิง ท.  

อุุปิฏฺฅายิกํานิํ ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา  ปิฏิชคฺคนิฺตฺีนิํ ผ่้ปฏฺิบัตฺิอย่่  ปิจฺฺจฺเยหิ ด้วิยปัจฺจฺัย ท.  

จฺตฺูหิ สี�  ภวิิสฺสสิ จฺักเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ทรื่งดํารื่ิวิ่า “ควิามปรื่ารื่ถุนาของห่ญิงนี้ จฺักสําเรื่็จฺห่รื่่อห่นอแล่” ทรื่ง

ใครื่่ครื่วิญถุึงอนาคตฺกาล่อย่่ ทรื่งตฺรื่วิจฺด่สิ้นแสนกัป ก็ตฺรื่ัสวิ่า “ในที�สุดแห่่งแสนกัป 

พรื่ะพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่าโคดม จฺักเสด็จฺอุบัตฺิขึ้น, ในครื่าวินั้น เธอ เป็นอุบาสิกาช่�อวิ่า

วิิสาขา ได้พรื่ ๘ ข้อในสํานักของพรื่ะพุทธเจฺ้าพรื่ะองค์นั้น ดํารื่งอย่่ในตฺําแห่น่งมารื่ดา 

จฺักเป็นผ่้เล่ิศกวิ่าห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้เป็นอุปัฏฺฐายิกา ผ่้ปฏฺิบัตฺิด้วิยปัจฺจฺัย ๔”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ปตฺฺถุนา สุทธกัตฺตฺาใน  

สมิชฺฌิสฺสตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นุศัพท์ สังกัปปัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ   

อิมิสฺสา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน ปตฺฺถุนา”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาวิชฺเชนฺโตฺ  อนาคตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาวิชฺเชนฺโตฺๆ 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ สตฺฺถุา  กปฺปสตฺสห่สฺสํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน โอโล่เกตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่

กิรื่ิยาใน อาห่  “กปฺปสตฺสห่สฺสปรื่ิโยสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตฺกะเข้ากับ โคตฺโมๆ วิิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฺปชฺชิสฺสตฺิ,  ตฺทา กาล่-

สัตฺตฺมี  ตฺฺวิํ สุทธกัตฺตฺาใน ภิวิิสฺสสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้า

กับ วิิสาขาๆ วิิเสสนะของ อุปาสิกาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ล่ภิิตฺฺวิา  

ตฺสฺส วิิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะใน ล่ภิิตฺฺวิา  อฏฺฺฅ  

วิิเสสนะของ วิเรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  

วิิสยาธารื่ะใน ฅตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ภิวิิสฺสสิ  จฺตฺ่ห่ิ วิิเสสนะของ ปจฺฺจฺเยห่ิๆ กรื่ณฺะ
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ใน ปฏฺิชคฺคนฺตฺีนํๆ ก็ดี  อุปฏฺฺฅายิกานํ ก็ดี วิิเสสนะของ อตฺฺถุีนํๆ ฉัฏฺฐีอปาทานใน  

อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิวิิสฺสสิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๓๕. ตฺสฺสา  สา  สมฺปตฺฺตฺิ  เสฺวิวิ  ล่ทฺธพฺพา  วิิย  อโห่สิ ฯ

 ตฺสฺสา  (อิตฺฺถุิยา)  สา  สมฺปตฺฺตฺิ  (ตฺาย  อิตฺฺถุิยา)  เสฺวิ  เอวิ  ล่ทฺธพฺพา  วิิย  อโห่สิ ฯ

 สา  สมฺปิตฺฺตฺิ อ.สมบัตฺินั้น  ตฺสฺสา  (อุิตฺฺถุิยา) ของห่ญิงนั้น  (ตฺาย  อุิตฺฺถุิยา)  ลทฺธพฺฺพฺา  

วิิย เป็นรื่าวิกะวิ่า อันห่ญิงนั้น พึงได้  เสฺวิ  เอุวิ ในวิันพรืุ่่งนี้เทียวิ  อุโหสิ ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 สมบัตฺินั้น ของห่ญิงนั้น ได้เป็นดุจฺอันห่ญิงนั้นพึงได้ในวิันพรืุ่่งนี้ทีเดียวิ

 สา วิิเสสนะของ สมฺปตฺฺตฺิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺสฺสา  

วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺฺตฺิ  ตฺาย วิิเสสนะของ อิตฺฺถุิยาๆ อนภิิห่ิตฺ-

กัตฺตฺาใน ล่ทฺธพฺพา  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ เสฺวิๆ กาล่สัตฺตฺมี ล่ทฺธพฺพาๆ อุปมา- 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  วิิยศัพท์ อุปมาโชตฺกะเข้ากับ ตฺาย  อิตฺฺถุิยา  เสฺวิวิ  ล่ทฺธพฺพา ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๖. สา  ยาวิตฺายุกํ  ปุ�ฺฺ�ฺํ  กตฺฺวิา  ตฺโตฺ  จฺุตฺา  เทวิโล่เก  นิพฺพตฺฺตฺิตฺฺวิา  เทวิมนุสฺเสสุ   

สํสรื่นฺตฺี  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  กิกิสฺส  กาสีรื่�ฺฺโ�ฺ  สตฺฺตฺนฺนํ  ธีตฺานํ  กนิฏฺฺฅา   

สงฺฆทาสี  นาม  หุ่ตฺฺวิา  ปรื่กุล่ํ  อคนฺตฺฺวิา  ตฺาห่ิ  ภิคินีห่ิ  สทฺธึ  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ   

ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  กตฺฺวิา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทม่เล่ปิ  “อนาคเตฺ  ตฺุมฺห่าทิสสฺส  

พุทฺธสฺส  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  จฺตฺุปฺปจฺฺจฺยทายิกานํ  อคฺคา   

ภิเวิยฺยนฺตฺิ  ปตฺฺถุนํ  อกาสิ;  ตฺโตฺ  ปฏฺฺฅาย  ปน  เทวิมนุสฺเสสุ  สํสรื่นฺตฺี  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภิาเวิ  

เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺา  หุ่ตฺฺวิา  นิพฺพตฺฺตฺิ,  มยฺห่ํ  สาสเน  พห่่นิ  

ปุ�ฺฺ�ฺานิ  อกาสิ ฯ

 สา  (อิตฺฺถุี)  ยาวิตฺายุกํ  ปุ�ฺฺ�ฺํ  กตฺฺวิา  ตฺโตฺ  (อตฺฺตฺภิาวิโตฺ)  จฺุตฺา  เทวิโล่เก  นิพฺพตฺฺตฺิตฺฺวิา   

เทวิมนุสฺเสสุ  สํสรื่นฺตฺี  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่  กิกิสฺส  กาสีรื่�ฺฺโ�ฺ  สตฺฺตฺนฺนํ  ธีตฺานํ  กนิฏฺฺฅา  

สงฺฆทาสี  นาม  หุ่ตฺฺวิา  ปรื่กุล่ํ  อคนฺตฺฺวิา  ตฺาห่ิ  ภิคินีห่ิ  สทฺธึ  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  ทานาทีนิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ   

กตฺฺวิา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทม่เล่ปิ  “(อห่ํ)  อนาคเตฺ  ตฺุมฺห่าทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺตฺิเก  อฏฺฺฅ  วิเรื่  

ล่ภิิตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน  ฅตฺฺวิา  จฺตฺุปฺปจฺฺจฺยทายิกานํ  (อิตฺฺถุีนํ)  อคฺคา  ภิเวิยฺยนฺตฺิ  ปตฺฺถุนํ  อกาสิ;  (สา  
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อิตฺฺถุี)  ตฺโตฺ  (กาล่โตฺ)  ปฏฺฺฅาย  ปน  เทวิมนุสฺเสสุ  สํสรื่นฺตฺี  อิมสฺมึ  อตฺฺตฺภิาเวิ  เมณฺฺฑกเสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส  

ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโน  ธีตฺา  หุ่ตฺฺวิา  นิพฺพตฺฺตฺิ,  มยฺห่ํ  สาสเน  พห่่นิ  ปุ�ฺฺ�ฺานิ  อกาสิ”  (อิตฺิ) ฯ

 สา  (อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ปิุญฺฃํ ซึ่ึ�งบุญ  ยาวิตฺายุกํํ สิ้นกาล่กําห่นด

เพียงใดแห่่งอายุ  จฺุตฺา เคล่่�อนแล่้วิ  ตฺโตฺ  (อุตฺฺตฺภาวิโตฺ) จฺากอัตฺภิาพนั้น   

นิิพฺฺพฺตฺฺตฺิตฺฺวิา บังเกิดแล่้วิ  เทวิโลเกํ บนเทวิโล่ก  สํสรนิฺตฺี ท่องเที�ยวิไปอย่่  เทวิ- 

มนิุสฺเสสุ ในเทวิดาแล่ะมนุษย์ ท.  สงฺฆทาสี  นิาม เป็นผ่้ทรื่งพรื่ะนามวิ่าสังฆทาสี  

กํนิิฏฺฅา ผ่้เป็นพรื่ะกนิษฐา  ธีตฺานิํ แห่่งพรื่ะธิดา ท.  สตฺฺตฺนิฺนิํ เจฺ็ดพรื่ะองค์  กําสีรญฺโฃ 

ของพรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแค้วินกาสี  กํิกํิสฺส พรื่ะนามวิ่ากิกิ  กํสฺสปิสมฺมาสมฺพฺุทฺธ-

กําเล ในกาล่แห่่งพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะ  หุตฺฺวิา เป็น  อุคนิฺตฺฺวิา  

ไม่เสด็จฺไปแล่้วิ  ปิรกํุลํ ส่่ตฺรื่ะก่ล่อ่�น  กํตฺฺวิา ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ปิุญฺฃานิิ ซึ่ึ�งบุญ ท.   

ทานิาทีนิิ มีทานเป็นตฺ้น  ทีฆรตฺฺตฺํ สิ้นรื่าตฺรื่ีอันยาวินาน  สทฺธึ กับ  ตฺาหิ  ภคินิีหิ  

ด้วิยพรื่ะพี�นาง ท. เห่ล่่านั้น  อุกําสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้วิ  ปิตฺฺถุนิํ ซึ่ึ�งควิามปรื่ารื่ถุนา  อุิตฺิ 

วิ่า  “(อุหํ) อ.ห่ม่อมฉัน  ลภิตฺฺวิา ได้แล่้วิ  วิเร ซึ่ึ�งพรื่ ท.  อุฏฺฅ แปด  สนิฺตฺิเกํ ในสํานัก  

พฺุทฺธสฺส ของพรื่ะพุทธเจฺ้า  ตฺุมฺหาทิสฺส ผ่้เช่นกับพรื่ะองค์  อุนิาคเตฺ ในอนาคตฺกาล่  

ฅตฺฺวิา ดํารื่งอย่่แล่้วิ  มาตฺิฏฺฅาเนิ ในตฺําแห่น่งแห่่งมารื่ดา  อุคฺคา เป็นผ่้เล่ิศ  (อุิตฺฺถุีนิํ) 

กวิ่าห่ญิง ท.  จฺตฺุปิฺปิจฺฺจฺยทายิกํานิํ ผ่้ถุวิายซึ่ึ�งปัจฺจฺัยสี�  ภเวิยฺยํ พึงเป็น”  อุิตฺิ ดังนี้  

กํสฺสปิสมฺมาสมฺพฺุทฺธปิาทมูเลปิิ แม้ในที�ใกล่้แห่่งพรื่ะบาทของพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า

พรื่ะนามวิ่ากัสสปะ;  ปินิ ก็  (สา  อุิตฺฺถุี) อ.ห่ญิงนั้น  สํสรนิฺตฺี ท่องเที��ยวิไปอย่่  เทวิ- 

มนิุสฺเสสุ ในเทวิดาแล่ะมนุษย์ ท.  ปิฏฺฅาย จฺําเดิม  ตฺโตฺ  (กําลโตฺ) แตฺ่กาล่นั้น  ธีตฺา 

เป็นธิดา  ธนิญฺชยเสฏฺฅิโนิ ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าธนัญชัย  เมณฺฑกํเสฏฺฅิปิุตฺฺตฺสฺส ผ่้เป็น

บุตฺรื่ของเศรื่ษฐีช่�อวิ่าเมณฺฑกะ  อุิมสฺมึ  อุตฺฺตฺภาเวิ ในอัตฺภิาพนี้  หุตฺฺวิา เป็น   

นิิพฺฺพฺตฺฺตฺิ บังเกิดแล่้วิ,  อุกําสิ ได้กรื่ะทําแล่้วิ  ปิุญฺฃานิิ ซึ่ึ�งบุญ ท.  พฺหูนิิ มาก  สาสเนิ 

ในพรื่ะศาสนา  มยฺหํ ของเรื่า”  (อุิตฺิ) ดังนี้ ฯ  

 ห่ญิงนั้น ทําบุญจฺนตฺล่อดชีวิิตฺ เคล่่�อนจฺากอัตฺภิาพนั้นแล่้วิ บังเกิดบนเทวิโล่ก ท่องเที�ยวิ

ไปในเทวิดาแล่ะมนุษย์ มีพรื่ะนามวิ่าสังฆทาสี เป็นพรื่ะกนิษฐาแห่่งพรื่ะธิดา ๗ พรื่ะองค์ 

ของพรื่ะรื่าชาผ่้เป็นให่ญ่ในแควิ้นกาสี พรื่ะนามวิ่ากิกิ ในกาล่แห่่งพรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้า

พรื่ะนามวิ่ากัสสปะ ไม่เสด็จฺไปส่่ตฺรื่ะก่ล่อ่�น ทรื่งทําบุญทั้งห่ล่ายมีทานเป็นตฺ้น สิ้นกาล่
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นาน พรื่้อมกับพรื่ะพี�นางทั้งห่ล่ายเห่ล่่านั้น ได้ทรื่งทําควิามปรื่ารื่ถุนา ณฺ บาทม่ล่ของ

พรื่ะสัมมาสัมพุทธเจฺ้าพรื่ะนามวิ่ากัสสปะไวิ้วิ่า “ดิฉัน พึงได้พรื่ ๘ ข้อ ในสํานักของ

พรื่ะพุทธเจฺ้าผ่้เช่นกับพรื่ะองค์ในอนาคตฺ ดํารื่งอย่่ในตฺําแห่น่งมารื่ดา พึงเป็นผ่้เล่ิศกวิ่า

ห่ญิงทั้งห่ล่าย ผ่้ถุวิายปัจฺจฺัย ๔”, ก็ห่ญิงนั้น ท่องเที�ยวิไปในเทวิดาแล่ะมนุษย์ จฺําเดิม 

แตฺ่กาล่นั้น บังเกิดเป็นธิดาของธนัญชัยเศรื่ษฐี ผ่้เป็นบุตฺรื่ของเมณฺฑกเศรื่ษฐี ในอัตฺภิาพ

นี้ ได้ทําบุญทั้งห่ล่ายมากในพรื่ะศาสนาของเรื่า”

 สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยาวิตฺายุกํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน กตฺฺวิา  ปุ�ฺฺฃํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน จฺุตฺา  ตฺโตฺ 

วิิเสสนะของ อตฺฺตฺภิาวิโตฺๆ อปาทานใน จฺุตฺาๆ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุี  เทวิโล่เก วิิสยาธารื่ะ 

ใน นิพฺพตฺฺตฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน สํสรื่นฺตฺี  เทวิมนุสฺเสสุ วิิสยาธารื่ะใน สํสรื่นฺตฺีๆ 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ อิตฺฺถุี  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล่ กาล่สัตฺตฺมีใน สงฺฆทาสี  กิิกิสฺส 

สัญญาวิิเสสนะของ กาสีรื่�ฺฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน ธีตฺานํ  สตฺฺตฺนฺนํ วิิเสสนะของ ธีตฺานํๆ 

สามีสัมพันธะใน กนิฏฺฺฅาๆ วิิเสสนะของ สงฺฆทาสี  นามศัพท์ สัญญาโชตฺกะเข้ากับ  

สงฺฆทาสีๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อคนฺตฺฺวิา  ปรื่กุล่ํ สัมปาปุณฺีย- 

กัมมะใน อคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวิา  ตฺาห่ิ วิิเสสนะของ ภิคินีห่ิๆ สห่ัตฺถุตฺตฺิยา

เข้ากับ สทฺธึๆ กิรื่ิยาสมวิายะใน กตฺฺวิา  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน กตฺฺวิา  ทานาทีนิ  

วิิเสสนะของ ปุ�ฺฺฃานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน  อกาสิ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถุะเข้ากับ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทม่เล่ๆ วิิสยาธารื่ะใน อกาสิ  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ภิเวิยฺยํๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อนาคเตฺ กาล่สัตฺตฺมีใน ล่ภิิตฺฺวิา  ตฺุมฺห่าทิสสฺส  

วิิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตฺิเกๆ วิิสยาธารื่ะใน ล่ภิิตฺฺวิา  อฏฺฺฅ วิิเสสนะ

ของ วิเรื่ๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ล่ภิิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ฅตฺฺวิา  มาตฺิฏฺฺฅาเน วิิสยาธารื่ะใน 

ฅตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน ภิเวิยฺยํ  จฺตฺุปฺปจฺฺจฺยทายิกานํ วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีนํๆ ฉัฏฺฐี- 

อปาทานใน อคฺคาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิเวิยฺยํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ปตฺฺถุนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อกาสิ,  ปนศัพท์ วิากยารื่ัมภิโชตฺกะ  สา วิิเสสนะของ อิตฺฺถุีๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิพฺพตฺฺตฺิ 

แล่ะอกาสิ  นิพฺพตฺฺตฺิ ก็ดี  อกาสิ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺโตฺ วิิเสสนะของ กาล่โตฺๆ 

อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน สํสรื่นฺตฺี  เทวิมนุสฺเสสุ วิิสยาธารื่ะใน สํสรื่นฺตฺีๆ 

อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยาของ อิตฺฺถุี  อิมสฺมึ วิิเสสนะของ อตฺฺตฺภิาเวิๆ วิิสยาธารื่ะใน ธีตฺา  เมณฺฺฑก-

เสฏฺฺฅิปุตฺฺตฺสฺส วิิเสสนะของ ธน�ฺฺชยเสฏฺฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน ธีตฺาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  
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หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน นิพฺพตฺฺตฺิ,  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สาสเนๆ วิิสยาธารื่ะใน 

อกาสิ  พห่่นิ วิิเสสนะของ ปุ�ฺฺฃานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสิ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺีตฺํ  

วิตฺฺถุุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๗. “อิตฺิ  โข  ภิิกฺขเวิ  น  มยฺห่ํ  ธีตฺา  คายตฺิ,  ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนาย  ปน  นิปฺผตฺฺตฺึ  ทิสฺวิา   

อุทานํ  อุทาเนตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  สตฺฺถุา  ธมฺมํ  เทเสนฺโตฺ  “ภิิกฺขเวิ  ยถุา  นาม  เฉโก   

มาล่ากาโรื่  นานาปุปฺผานํ  มห่นฺตฺํ  รื่าสึ  กตฺฺวิา  นานปฺปกาเรื่  มาล่าคุเณฺ  กโรื่ตฺิ;   

เอวิเมวิ  วิิสาขาย  นานปฺปการื่านิ  กุสล่านิ  กาตฺํุ  จฺิตฺฺตฺํ  นมตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุมาห่   

 “ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหา   กํยิรา  มาลาคุเณ  พฺหู:  

  เอุวิํ  ชาเตฺนิ  มจฺฺเจฺนิ   กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ  กํุสลํ  พฺหุนิฺตฺิ ฯ

 “อิตฺิ  โข  ภิิกฺขเวิ  น  มยฺห่ํ  ธีตฺา  คายตฺิ,  (มยฺห่ํ  ธีตฺา  อตฺฺตฺนา)  ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนาย  ปน  นิปฺผตฺฺตฺึ  

ทิสฺวิา  อุทานํ  อุทาเนตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  สตฺฺถุา  ธมฺมํ  เทเสนฺโตฺ  “ภิิกฺขเวิ   ยถุา  นาม  เฉโก  มาล่ากาโรื่  

นานาปุปฺผานํ  มห่นฺตฺํ  รื่าสึ  กตฺฺวิา  นานปฺปกาเรื่  มาล่าคุเณฺ  กโรื่ตฺิ;  เอวิเมวิ  วิิสาขาย   

นานปฺปการื่านิ  กุสล่านิ  กาตฺํุ  จฺิตฺฺตฺํ  นมตฺีตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถุํ  อาห่  

  “(มาลากําโร)  ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหา  กํยิรา  มาลาคุเณ  พฺหู:  

  เอุวิํ  ชาเตฺนิ  มจฺฺเจฺนิ   กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ  กํุสลํ  พฺหุนิฺตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พรื่ะศาสดา  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภิกํฺขเวิ ด่ก่อนภิิกษุ ท.  ธีตฺา อ.ธิดา  

มยฺหํ ของเรื่า  คายตฺิ ย่อมขับรื่้อง  นิ ห่ามิได้,  ปินิ แตฺ่วิ่า  (ธีตฺา) อ.ธิดา  (มยฺหํ) ของ

เรื่า  ทิสฺวิา เห่็นแล่้วิ  นิิปิฺผตฺฺตฺึ ซึ่ึ�งควิามสําเรื่็จฺ  (อุตฺฺตฺนิา)  ปิตฺฺถุิตฺปิฺปิตฺฺถุนิาย แห่่ง

ควิามปรื่ารื่ถุนา อันตฺน ปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ  อุุทาเนิตฺิ ย่อมเปล่่ง  อุุทานิํ ซึ่ึ�งอุทาน  อุิตฺิ  โข 

ด้วิยปรื่ะการื่ฉะนี้แล่”  อุิตฺิ ดังนี้  เทเสนิฺโตฺ เม่�อทรื่งแสดง  ธมฺมํ ซึ่ึ�งธรื่รื่ม  วิตฺฺวิา ตฺรื่ัส

แล่้วิ  อุิตฺิ วิ่า  “ภิกํฺขเวิ ด่ก่อนภิิกษุ ท.  มาลากําโร อ.นายมาล่าการื่  เฉโกํ ผ่้ฉล่าด   

กํตฺฺวิา กรื่ะทําแล่้วิ  ราสึ ซึ่ึ�งกอง  มหนิฺตฺํ อันให่ญ่  นิานิาปิุปิฺผานิํ แห่่งดอกไม้ตฺ่างๆ ท.  

กํโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  มาลาคุเณ ซึ่ึ�งกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ  นิานิปิฺปิกําเร อันมีปรื่ะการื่ตฺ่างๆ  

ยถุา  นิาม ช่�อฉันใด;  จฺิตฺฺตฺํ อ.จฺิตฺ  วิิสาขาย ของนางวิิสาขา  นิมตฺิ ย่อมน้อมไป   

กําตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  กํุสลานิิ ซึ่ึ�งกุศล่ ท.  นิานิปิฺปิกํารานิิ อันมีปรื่ะการื่ตฺ่างๆ  เอุวิ-

เมวิ ฉันนั้นนั�นเทียวิ”  อุิตฺิ ดังนี้  อุาห ตฺรื่ัสแล่้วิ  อุิมํ  คาถุํ ซึ่ึ�งพรื่ะคาถุานี้  อุิตฺิ วิ่า
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“(มาลากําโร) อ.นายมาล่าการื่  กํยิรา พึงกรื่ะทํา  มาลาคุเณ 

ซึ่ึ�งกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ ท.  พฺหู มาก  ปิุปิฺผราสิมฺหา จฺากกอง 

แห่่งดอกไม้  ยถุาปิิ แม้ฉันใด;  กํุสลํ อ.กุศล่  พฺหุํ มาก  มจฺฺเจฺนิ 

อันสัตฺวิ์ผ่้จฺะตฺาย  ชาเตฺนิ ผ่้เกิดแล่้วิ  กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ พึงกรื่ะทํา  เอุวิํ 

ฉันนั้น”  อุิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสวิ่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย ธิดาของเรื่า ย่อมขับรื่้อง ห่ามิได้, แตฺ่ธิดาของเรื่า 

เห่็นควิามสําเรื่็จฺแห่่งควิามปรื่ารื่ถุนาที�ตฺนปรื่ารื่ถุนาแล่้วิ ย่อมเปล่่งอุทาน ด้วิยปรื่ะการื่

ฉะนี้แล่” เม่�อทรื่งแสดงธรื่รื่ม จฺึงตฺรื่ัสวิ่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย นายมาล่าการื่ผ่้ฉล่าด ทําดอกไม้

ชนิดตฺ่างๆ กองให่ญ่ ย่อมทําให่้เป็นกลุ่่มรื่ะเบียบนานัปปรื่ะการื่ ช่�อฉันใด, จฺิตฺของนาง

วิิสาขา ย่อมน้อมไปเพ่�อจฺะทํากุศล่ทั้งห่ล่ายนานัปปรื่ะการื่ ฉันนั้นนั�นแห่ล่ะ” จฺึงตฺรื่ัส 

พรื่ะคาถุานี้วิ่า

“นายมาล่าการื่ พึงทํากลุ่่มรื่ะเบียบจฺํานวินมาก จฺากกองดอกไม้ 

แม้ฉันใด, กุศล่มาก อันสัตฺวิ์ผ่้เกิดแล่้วิ ควิรื่ทํา ฉันนั้น”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภิิกฺขเวิ อาล่ปนะ  ธีตฺา สุทธกัตฺตฺา 

ใน คายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพท์ ปการื่ัตฺถุะ  โขศัพท์ วิจฺนาล่ังการื่ะ  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธนัตฺถุะ  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺา,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  ธีตฺา สุทธกัตฺตฺาใน  

อุทาเนตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน ธีตฺา  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน ปตฺฺถุิตฺ-  ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนายๆ สามีสัมพันธะใน นิปฺผตฺฺตฺึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทิสฺวิาๆ  

ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อุทาเนตฺิ  อุทานํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุทาเนตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน  

วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน เทเสนฺโตฺ  ธมฺมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทเสนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรื่กิรื่ิยา

ของ สตฺฺถุา  “ภิิกฺขเวิ อาล่ปนะ  เฉโก วิิเสสนะของ มาล่ากาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา  นาม อุปมาโชตฺกะ  นานาปุปฺผานํ สม่ห่สัมพันธะใน รื่าสึ  

มห่นฺตฺํ วิิเสสนะของ รื่าสึๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน กโรื่ตฺิ  นานปฺ-

ปกาเรื่ วิิเสสนะของ มาล่าคุเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ,  จฺิตฺฺตฺํ สุทธกัตฺตฺาใน นมตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิเมวิ อุปเมยยโชตฺกะ  วิิสาขาย สามีสัมพันธะใน จฺิตฺฺตฺํ   

นานปฺปการื่านิ วิิเสสนะของ กุสล่านิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน นมตฺิ”  

อิตฺิศัพท์ อาการื่ะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  อิมํ วิิเสสนะของ คาถุํๆ อวิุตฺตฺ- 
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กัมมะใน อาห่ 

“มาล่ากาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน กยิรื่าๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ยถุาปิ อุปมาโชตฺกะ  ปุปฺผรื่าสิมฺห่า อปาทานใน กยิรื่า  พห่่  

วิิเสสนะของ มาล่าคุเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรื่า,  พหุ่ํ วิิเสสนะ

ของ กุสล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เอวิํ  

อุปเมยยโชตฺกะ  ชาเตฺน วิิเสสนะของ มจฺฺเจฺนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน กตฺฺตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อิมํ  คาถุํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๘. ตฺตฺฺถุ  “ปิุปิฺผราสิมฺหาตฺิ:  นานปฺปการื่านํ  ปุปฺผานํ  รื่าสิมฺห่า ฯ

 ตฺตฺฺถุ  (ปเทสุ)  “ปิุปิฺผราสิมฺหาตฺิ:  (ปทสฺส)  “นานปฺปการื่านํ  ปุปฺผานํ  รื่าสิมฺห่า”  (อิตฺิ  อิตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) วิ่า  “ราสิมฺหา จฺากกอง  ปิุปิฺผานิํ แห่่งดอกไม้ ท.  นิานิปิฺ-

ปิกํารานิํ อันมีปรื่ะการื่ตฺ่างๆ”  (อุิตฺิ) ดังนี้  (ปิทสฺส) แห่่งบท  ตฺตฺฺถุ  (ปิเทสุ)  “ปิุปิฺผ- 

ราสิมฺหาตฺิ  (ปิทสฺส) แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่านั้นห่นา -บท วิ่า “ปุปฺผรื่าสิมฺห่า” ดังนี้ ฯ

 บรื่รื่ดาบทเห่ล่่านั้น บทวิ่า “ปิุปิฺผราสิมฺหา” ควิามวิ่า จฺากกองดอกไม้ทั้งห่ล่าย นานัป-

ปรื่ะการื่

 ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารื่ณฺะใน ปทสฺส  “ปุปฺผรื่าสิมฺห่า” สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์  

สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ นิทธารื่ณฺียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  “นานปฺปการื่านํ วิิเสสนะของ 

ปุปฺผานํๆ สม่ห่สัมพันธะใน รื่าสิมฺห่าๆ อปาทานใน กยิรื่า”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺฺโถุๆ 

ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๓๙. กํยิราตฺิ:  กเรื่ยฺย ฯ

 “กํยิราตฺิ:  (ปทสฺส)  “กเรื่ยฺย”  (อิตฺิ  อตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) วิ่า  “กํเรยฺย พึงกรื่ะทํา”  (อุิตฺิ) ดังนี้  (ปิทสฺส) แห่่งบท   

“กํยิราตฺิ วิ่า “กยิรื่า” ดังนี้ ฯ

 บทวิ่า “กํยิรา” ควิามวิ่า พึงทํา
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 “กยิรื่า” สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  “กเรื่ยฺย อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวิาจฺก ของ มาล่ากาโรื่”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔๐. มาลาคุเณ  พฺหูตฺิ:  เอกโตฺ  วิณฺฺฏฺิกมาล่าทิเภิทา  นานปฺปการื่า  มาล่าวิิกตฺิโย ฯ

 “มาลาคุเณ  พฺหูตฺิ:  (ปททฺวิยสฺส)  “เอกโตฺ  วิณฺฺฏฺิกมาล่าทิเภิทา  นานปฺปการื่า  มาล่าวิิกตฺิโย”  (อิตฺิ  

อตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) วิ่า  “มาลาวิิกํตฺิโย ซึ่ึ�งชนิดแห่่งรื่ะเบียบ ท.  นิานิปิฺปิกํารา  

อันมีปรื่ะการื่ตฺ่างๆ  เอุกํโตฺ  วิณฺฏิกํมาลาทิเภทา อันตฺ่างด้วิยรื่ะเบียบมีขั้วิ ข้างเดียวิ 

เป็นตฺ้น”  (อุิตฺิ) ดังนี้  (ปิททฺวิยสฺส) แห่่งห่มวิดสองแห่่งบท  “มาลาคุเณ  พฺหูตฺิ วิ่า  

“มาล่าคุเณฺ  พห่่” ดังนี้ ฯ

 สองบทวิ่า “มาลาคุเณ  พฺหู” ควิามวิ่า ชนิดพวิงมาล่ัยนานัปปรื่ะการื่ มีรื่ะเบียบมีขั้วิ

ข้างเดียวิเป็นตฺ้นเป็นปรื่ะเภิท

 “มาล่าคุเณฺ  พห่่” สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปททฺวิยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  

“เอกโตฺ ตฺตฺิยาวิิเสสนะใน วิณฺฺฏฺิกมาล่าทิเภิทาๆ ก็ดี  นานปฺปการื่า ก็ดี วิิเสสนะของ 

มาล่าวิิกตฺิโยๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรื่า”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔๑. มจฺฺเจฺนิาตฺิ:  มรื่ิตฺพฺพสภิาวิตฺาย  มจฺฺโจฺตฺิ  ล่ทฺธนาเมน  สตฺฺเตฺน  จฺีวิรื่ทานาทิเภิทํ  พห่ํุ   

กุสล่ํ  กตฺฺตฺพฺพํ ฯ

 “มจฺฺเจฺนิาตฺิ:  (ปทสฺส)  “(อตฺฺตฺโน)  มรื่ิตฺพฺพสภิาวิตฺาย  มจฺฺโจฺตฺิ  ล่ทฺธนาเมน  สตฺฺเตฺน  จฺีวิรื่ทานาทิ-

เภิทํ  พห่ํุ  กุสล่ํ  กตฺฺตฺพฺพํ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถุ) ฯ

 (อุตฺฺโถุ) อ.อรื่รื่ถุ  (อุิตฺิ) วิ่า  “กํุสลํ อ.กุศล่  พฺหุํ มาก  จฺีวิรทานิาทิเภทํ อันมีการื่ถุวิาย

ซึ่ึ�งจฺีวิรื่เป็นตฺ้นเป็นปรื่ะเภิท  สตฺฺเตฺนิ อันสัตฺวิ์  ลทฺธนิาเมนิ อันมีช่�ออันได้แล่้วิ  มจฺฺโจฺตฺิ 

วิ่ามัจฺจฺะ  (อุตฺฺตฺโนิ)  มริตฺพฺฺพฺสภาวิตฺาย เพรื่าะควิามที� แห่่งตฺน เป็นผ่้มีอันจฺะพึงตฺาย

เป็นสภิาวิะ  กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ พึงกรื่ะทํา”  (อุิตฺิ) ดังนี้  (ปิทสฺส) แห่่งบท  “มจฺฺเจฺนิาตฺิ วิ่า  

“มจฺฺเจฺน” ดังนี้ ฯ
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 บทวิ่า “มจฺฺเจฺนิ” ควิามวิ่า กุศล่มาก มีการื่ถุวิายจฺีวิรื่เป็นตฺ้นเป็นปรื่ะเภิท อันสัตฺวิ์ผ่้ช่�อ

อันได้แล่้วิวิ่า “มัจฺจฺะ” เพรื่าะวิ่าตฺนจฺะตฺ้องตฺายเป็นสภิาพ ควิรื่ทํา

 “มจฺฺเจฺน” สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สรื่่ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถุ  “จฺีวิรื่ทานาทิ-

เภิทํ ก็ดี  พหุ่ํ ก็ดี วิิเสสนะของ กุสล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก   

อตฺฺตฺโน ภิาวิาทิสัมพันธะใน มรื่ิตฺพฺพสภิาวิตฺายๆ เห่ตฺุใน ล่ทฺธนาเมน  “มจฺฺโจฺ” สรื่่ปะใน 

อิตฺิๆ ศัพท์ อาการื่ะใน ล่ทฺธ-  ล่ทฺธนาเมน วิิเสสนะของ สตฺฺเตฺนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺฺตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน อตฺฺโถุๆ ล่ิงคัตฺถุะ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔๒. ตฺตฺฺถุ  ปุปฺผรื่าสิคฺคห่ณฺํ  พหุ่ปุปฺผทสฺสนตฺฺถุํ ฯ

 ตฺตฺฺถุ  (คาถุายํ)  ปุปฺผรื่าสิคฺคห่ณฺํ  พหุ่ปุปฺผทสฺสนตฺฺถุํ  (โห่ตฺิ) ฯ

 ปิุปิฺผราสิคฺคหณํ อ.ปุปฺผรื่าสิศัพท์  ตฺตฺฺถุ  (คาถุายํ) ในพรื่ะคาถุานั้น  พฺหุปิุปิฺผ- 

ทสฺสนิตฺฺถุํ มีปรื่ะโยชน์ในการื่แสดงซึ่ึ�งดอกไม้จฺํานวินมาก  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ปุปฺผรื่าสิศัพท์ ในพรื่ะคาถุานั้น มีปรื่ะโยชน์ในการื่แสดงดอกไม้จฺํานวินมาก

 ปุปฺผรื่าสิคฺคห่ณฺํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิิเสสนะของ  

คาถุายํๆ วิิสยาธารื่ะใน ปุปฺผรื่าสิคฺคห่ณฺํ  พหุ่ปุปฺผทสฺสนตฺฺถุํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔๓. สเจฺ  ห่ิ  อปฺปานิ  ปุปฺผานิ  โห่นฺตฺิ,  มาล่ากาโรื่  จฺ  เฉโก  เนวิ  พห่่  มาล่าคุเณฺ  กาตฺํุ 

สกฺโกตฺิ;  อจฺฺเฉโก  ปน  อปฺเปสุปิ  พห่่สุปิ  ปุปฺเผสุ  วิิชฺชมาเนสุ  น  สกฺโกตฺิเยวิ;  พห่่สุ  

ปน  ปุปฺเผสุ  สตฺิ,  เฉโก  มาล่ากาโรื่  ทกฺโข  กุสโล่  พห่่  มาล่าคุเณฺ  กโรื่ตฺิ;  เอวิเมวิ  

สเจฺ  เอกจฺฺจฺสฺส  สทฺธา  มนฺทา  โห่ตฺิ,  โภิคา  จฺ  พห่่  สํวิิชฺชนฺตฺิ,  เนวิ  สกฺโกตฺิ  พห่่นิ 

กุสล่านิ  กาตฺํุ,  มนฺทาย  จฺ  ปน  สทฺธาย  มนฺเทสุ  จฺ  โภิเคสุ,  น  สกฺโกตฺิ;  อุฬารื่าย  จฺ  

ปน  สทฺธาย  มนฺเทสุ  จฺ  โภิเคสุ,  น  สกฺโกตฺิเยวิ;  อุฬารื่าย  จฺ  ปน  สทฺธาย  อุฬาเรื่สุ  

จฺ  โภิเคสุ  สตฺิ,  สกฺโกตฺิ;  ตฺถุารื่่ปาวิ  วิิสาขา  อุปาสิกา,  ตฺํ  สนฺธาเยตฺํ  วิุตฺฺตฺํ  

  “ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหา   กํยิรา  มาลาคุเณ  พฺหู;  

  เอุวิํ  ชาเตฺนิ  มจฺฺเจฺนิ   กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ  กํุสลํ  พฺหุนิฺตฺิฯ
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 (ยถุา)  สเจฺ  ห่ิ  อปฺปานิ  ปุปฺผานิ  โห่นฺตฺิ,  มาล่ากาโรื่  จฺ  เฉโก  เนวิ  พห่่  มาล่าคุเณฺ  กาตฺํุ   

สกฺโกตฺิ;  อจฺฺเฉโก  (มาล่ากาโรื่)  ปน,  อปฺเปสุปิ  พห่่สุปิ  ปุปฺเผสุ  วิิชฺชมาเนสุ,  น  สกฺโกตฺิ  เอวิ;  

พห่่สุ  ปน  ปุปฺเผสุ  สตฺิ,  เฉโก  มาล่ากาโรื่  ทกฺโข  กุสโล่  (หุ่ตฺฺวิา)  พห่่  มาล่าคุเณฺ  กโรื่ตฺิ;   

เอวิเมวิ  สเจฺ  เอกจฺฺจฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  สทฺธา  มนฺทา  โห่ตฺิ,  โภิคา  จฺ  พห่่  สํวิิชฺชนฺตฺิ,  (โส  ปุคฺคโล่)  

เนวิ  สกฺโกตฺิ  พห่่นิ  กุสล่านิ  กาตฺํุ,  มนฺทาย  จฺ  ปน  สทฺธาย  (สมานาย)  มนฺเทสุ  จฺ  โภิเคสุ   

(สนฺเตฺสุ),  (โส  ปุคฺคโล่)  น  สกฺโกตฺิ;  อุฬารื่าย  จฺ  ปน  สทฺธาย  (สมานาย)  มนฺเทสุ  จฺ  โภิเคสุ  

(สนฺเตฺสุ),  (โส  ปุคฺคโล่)  น  สกฺโกตฺิ  เอวิ;  อุฬารื่าย  จฺ  ปน  สทฺธาย  (สมานาย)  อุฬาเรื่สุ  จฺ   

โภิเคสุ  สตฺิ,  (โส  ปุคฺคโล่)  สกฺโกตฺิ;  ตฺถุารื่่ปา  เอวิ  (โห่ตฺิ)  วิิสาขา  อุปาสิกา,  ตฺํ  (คาถุาวิจฺนํ   

ภิควิตฺา)  เอตฺํ  (วิิสาขํ)  สนฺธาย  วิุตฺฺตฺํ  

  “(มาลากําโร)  ยถุาปิิ  ปิุปิฺผราสิมฺหา  กํยิรา  มาลาคุเณ  พฺหู:  

  เอุวิํ  ชาเตฺนิ  มจฺฺเจฺนิ   กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ  กํุสลํ  พฺหุนิฺตฺิ ฯ

 หิ จฺรื่ิงอย่่  สเจฺ ถุ้าวิ่า  ปิุปิฺผานิิ อ.ดอกไม้ ท.  อุปิฺปิานิิ อันน้อย  โหนิฺตฺิ ย่อมมีไซึ่รื่้,   

จฺ ก็  มาลากําโร อ.นายมาล่าการื่  เฉโกํ ผ่้ฉล่าด  เนิวิ  สกํฺโกํตฺิ ย่อมไม่อาจฺนั�นเทียวิ  

กําตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  มาลาคุเณ ซึ่ึ�งกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ ท.  พฺหู มาก;  ปินิ ส่วินวิ่า  

(มาลากําโร) อ.นายมาล่าการื่  อุจฺฺเฉโกํ ผ่้ไม่ฉล่าด,  ปิุปิฺเผสุ ครื่ั้นเม่�อดอกไม้ ท.  

อุปิฺเปิสุปิิ น้อยบ้าง  พฺหูสุปิิ มากบ้าง  วิิชฺชมาเนิสุ มีอย่่,  นิ  สกํฺโกํตฺิ  เอุวิ ย่อมไม่อาจฺ

นั�นเทียวิ;  ปินิ ส่วินวิ่า  ปิุปิฺเผสุ ครื่ั้นเม่�อดอกไม้ ท.  พฺหูสุ มาก  สตฺิ มีอย่่,  มาลากําโร 

อ.นายมาล่าการื่  เฉโกํ ผ่้เฉียบแห่ล่ม  ทกํฺโข เป็นผ่้ขยัน  กํุสโล เป็นผ่้ฉล่าด  (หุตฺฺวิา) 

เป็น  กํโรตฺิ ย่อมกรื่ะทํา  มาลาคุเณ ซึ่ึ�งกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ ท.  พฺหู มาก  (ยถุา) อันใด;  

สเจฺ ถุ้าวิ่า  สทฺธา อ.ศรื่ัทธา  (ปิุคฺคลสฺส) ของบุคคล่  เอุกํจฺฺจฺสฺส บางคน  มนิฺทา เป็น

ธรื่รื่มชาตฺิน้อย  โหตฺิ ย่อมเป็นไซึ่รื่้,  จฺ ส่วินวิ่า  โภคา อ.โภิคะ ท.  พฺหู มาก   

สํวิิชฺชนิฺตฺิ มีอย่่ไซึ่รื่้,  (โส  ปิุคฺคโล) อ.บุคคล่นั้น  เนิวิ  สกํฺโกํตฺิ ย่อมไม่อาจฺนั�นเทียวิ  

กําตฺุํ เพ่�ออันกรื่ะทํา  กํุสลานิิ ซึ่ึ�งกุศล่ ท.  พฺหูนิิ มาก,  จฺ  ปินิ ก็แล่  สทฺธาย ครื่ั้นเม่�อ

ศรื่ัทธา  มนิฺทาย เป็นของน้อย  (สมานิาย) มีอย่่  (จฺ) ด้วิย  โภเคสุ ครื่ั้นเม่�อโภิคะ ท.  

มนิฺเทสุ เป็นของน้อย  (สนิฺเตฺสุ) มีอย่่  จฺ ด้วิย,  (โส  ปิุคฺคโล) อ.บุคคล่นั้น  นิ  สกํฺโกํตฺิ 

ย่อมไม่อาจฺ;  จฺ  ปินิ ก็แล่  สทฺธาย ครื่ั้นเม่�อศรื่ัทธา  อุุฬาราย เป็นธรื่รื่มชาตฺิโอฬารื่  

(สมานิาย) มีอย่่  (จฺ) ด้วิย  โภเคสุ ครื่ั้นเม่�อโภิคะ ท.  มนิฺเทสุ เป็นของน้อย  (สนิฺเตฺสุ) 

มีอย่่  จฺ ด้วิย,  (โส  ปิุคฺคโล) อ.บุคคล่นั้น  นิ  สกํฺโกํตฺิ  เอุวิ ย่อมไม่อาจฺนั�นเทียวิ;   
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จฺ  ปินิ ก็แล่  สทฺธาย ครื่ั้นเม่�อศรื่ัทธา  อุุฬาราย เป็นธรื่รื่มชาตฺิโอฬารื่  (สมานิาย) มี

อย่่  (จฺ) ด้วิย  โภเคสุ ครื่ั้นเม่�อโภิคะ ท.  อุุฬาเรสุ เป็นของโอฬารื่  สตฺิ มีอย่่  จฺ ด้วิย,  

(โส  ปิุคฺคโล) อ.บุคคนั้น  สกํฺโกํตฺิ ย่อมอาจฺ;  อุุปิาสิกํา อ.อุบาสิกา  วิิสาขา ช่�อวิ่า

วิิสาขา  ตฺถุารูปิา  เอุวิ เป็นผ่้มีอย่างนั้นเป็นรื่่ปเทียวิ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ตฺํ  (คาถุาวิจฺนิํ) 

อ.คําอันเป็นพรื่ะคาถุานั้น  อุิตฺิ วิ่า

“(มาลากําโร) อ.นายมาล่าการื่  กํยิรา พึงกรื่ะทํา  มาลาคุเณ 

ซึ่ึ�งกลุ่่มแห่่งรื่ะเบียบ ท.  พฺหู มาก  ปิุปิฺผราสิมฺหา จฺากกอง 

แห่่งดอกไม้  ยถุาปิิ แม้ฉันใด;  กํุสลํ อ.กุศล่  พฺหุํ มาก  มจฺฺเจฺนิ 

อันสัตฺวิ์ผ่้จฺะตฺาย  ชาเตฺนิ ผ่้เกิดแล่้วิ  กํตฺฺตฺพฺฺพฺํ พึงกรื่ะทํา  เอุวิํ 

ฉันนั้น”  อิตฺิ ดังนี้ 

 (ภควิตฺา) อันพรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า  วิุตฺฺตฺํ ตฺรื่ัสแล่้วิ  สนิฺธาย ทรื่งห่มายเอา  เอุตฺํ   

(วิิสาขํ) ซึ่ึ�งนางวิิสาขานั�น ฯ

 ควิามจฺรื่ิง ถุ้าดอกไม้ทั้งห่ล่าย มีจฺํานวินน้อยไซึ่รื่้, ก็นายมาล่าการื่ผ่้ฉล่าด ย่อมไม่อาจฺ

เพ่�อจฺะทํากลุ่่มรื่ะเบียบทั้งห่ล่ายมากได้นั�นแห่ล่ะ, ส่วินนายมาล่าการื่ผ่้ไม่ฉล่าด เม่�อมี 

ดอกไม้ทั้งห่ล่าย น้อยบ้าง มากบ้าง ย่อมไม่อาจฺเล่ยทีเดียวิ, ส่วินเม่�อมีดอกไม้มาก, 

นายมาล่าการื่ผ่้เฉียบแห่ล่ม ผ่้ขยัน ผ่้ฉล่าด ย่อมทํากลุ่่มรื่ะเบียบทั้งห่ล่ายมากได้ ฉันใด,  

ถุ้าศรื่ัทธาของบุคคล่บางคน มีน้อยไซึ่รื่้, ส่วินโภิคะทั้งห่ล่าย มีมากไซึ่รื่้, บุคคล่นั้น ย่อม

ไม่อาจฺเพ่�อจฺะทํากุศล่ทั้งห่ล่ายมากได้โดยแท้, ก็แล่ เม่�อมีศรื่ัทธาน้อย แล่ะเม่�อโภิคะ 

ทั้งห่ล่าย ก็มีน้อย, บุคคล่นั้น ย่อมไม่อาจฺ, ก็แล่ เม่�อมีศรื่ัทธาโอฬารื่ แล่ะเม่�อโภิคะ 

ทั้งห่ล่าย มีน้อย, บุคคล่นั้น ย่อมไม่อาจฺนั�นแห่ล่ะ, เม่�อมีศรื่ัทธาโอฬารื่ แล่ะเม่�อโภิคะ 

ทั้งห่ล่าย ก็มีโอฬารื่, บุคคล่นั้น ย่อมอาจฺ, อุบาสิกาช่�อวิ่าวิิสาขา เป็นผ่้เห่็นปานนั้น 

นั�นแห่ล่ะ, พรื่ะผ่้มีพรื่ะภิาคเจฺ้า ตฺรื่ัสคําที�เป็นคาถุานั้นวิ่า

“นายมาล่าการื่ พึงทํากลุ่่มรื่ะเบียบจฺํานวินมาก จฺากกองดอกไม้ 

แม้ฉันใด, กุศล่มาก อันสัตฺวิ์ผ่้เกิดแล่้วิ ควิรื่ทํา ฉันนั้น”

 ทรื่งห่มายเอานางวิิสาขานั�น

 ห่ิศัพท์ ทัฬห่ีกรื่ณฺโชตฺกะ  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อปฺปานิ วิิเสสนะของ ปุปฺผานิๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ยถุา อุปมาโชตฺกะ,  จฺศัพท์ วิากยารื่ัมภิ-
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โชตฺกะ  มาล่ากาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เฉโก วิิเสสนะของ 

มาล่ากาโรื่  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺโกตฺิ  พห่่ วิิเสสนะของ 

มาล่าคุเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺโกตฺิ,  ปนศัพท์ วิิเสสโชตฺกะ  

อจฺฺเฉโก วิิเสสนะของ มาล่ากาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

อปิ สองศัพท์ อเปกขัตฺถุะเข้ากับ อปฺเปสุ แล่ะ พห่่สุ  อปฺเปสุ ก็ดี  พห่่สุ ก็ดี วิิเสสนะของ 

ปุปฺเผสุๆ ล่ักขณฺะใน วิิชฺชมาเนสุๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺโกตฺิ  เอวิศัพท์ 

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สกฺโกตฺิ,  ปนศัพท์ ปักขันตฺรื่โชตฺกะ  พห่่สุ วิิเสสนะของ ปุปฺเผสุๆ 

ล่ักขณฺะใน สตฺิๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา,  เฉโก วิิเสสนะของ มาล่ากาโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  ทกฺโข ก็ดี  กุสโล่ ก็ดี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวิาๆ สมานกาล่กิรื่ิยาใน 

กโรื่ตฺิ  พห่่ วิิเสสนะของ มาล่าคุเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรื่ตฺิ;  สเจฺศัพท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  

สทฺธา สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิเมวิ อุปเมยยโชตฺกะ  เอกจฺฺจฺสฺส 

วิิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน สทฺธา  มนฺทา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  จฺศัพท์  

ปักขันตฺรื่โชตฺกะ  โภิคา สุทธกัตฺตฺาใน สํวิิชฺชนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  พห่่ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน สํวิิชฺชนฺตฺิ,  โส วิิเสสนะของ ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺโกตฺิ  พห่่นิ วิิเสสนะ

ของ กุสล่านิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กาตฺุํๆ ตฺุมัตฺถุสัมปทานใน สกฺโกตฺิ,  จฺ  ปน นิปาตฺสม่ห่ะ  

สทฺธาย ล่ักขณฺะใน สมานายๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  มนฺทาย วิิกตฺิกัตฺตฺาใน สมานาย,  โภิเคสุ 

ล่ักขณฺะใน สนฺเตฺสุๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  มนฺเทสุ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน สนฺเตฺสุ  จฺศัพท์ วิากย- 

สมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ มนฺทาย  สทฺธาย  สมานาย แล่ะ มนฺเทสุ  โภิเคสุ  สนฺเตฺสุ,  โส  

วิิเสสนะของ ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะ

ใน สกฺโกตฺิ;  จฺ  ปน นิปาตฺสม่ห่ะ  สทฺธาย ล่ักขณฺะใน สมานายๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  อุฬารื่าย 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน สมานาย  โภิเคสุ ล่ักขณฺะใน สนฺเตฺสุๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  มนฺเทสุ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน สนฺเตฺสุ  จฺศัพท์ วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ อุฬารื่าย  สทฺธาย  สมานาย แล่ะ มนฺเทสุ  

โภิเคสุ  สนฺเตฺสุ,  โส วิิเสสนะของ ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สกฺโกตฺิ  เอวิศัพท์ อวิธารื่ณฺะเข้ากับ สกฺโกตฺิ;  จฺ  ปน  

นิปาตฺสม่ห่ะ  สทฺธาย ล่ักขณฺะใน สมานายๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยาย  อุฬารื่าย วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

สมานาย,  โภิเคสุ ล่ักขณฺะใน สตฺิๆ ล่ักขณฺกิรื่ิยา  อุฬาเรื่สุ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน สตฺิ  จฺศัพท์ 

วิากยสมุจฺจฺยัตฺถุะเข้ากับ อุฬารื่าย  สทฺธาย  สมานาย แล่ะ อุฬาเรื่สุ  โภิเคสุ  สตฺิ,   
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โส วิิเสสนะของ ปุคฺคโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก;  วิิสาขา 

สัญญาวิิเสสนะใน อุปาสิกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพท์  

อวิธารื่ณฺะเข้ากับ ตฺถุารื่่ปาๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ตฺํ วิิเสสนะของ คาถุาวิจฺนํๆ วิุตฺตฺ- 

กัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  ภิควิตฺา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺํ  เอตฺํ วิิเสสนะของ  

วิิสาขํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิิเสสนะใน วิุตฺฺตฺํ      

“มาล่ากาโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน กยิรื่าๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก   

ยถุาปิ อุปมาโชตฺกะ  ปุปฺผรื่าสิมฺห่า อปาทานใน กยิรื่า  พห่่  

วิิเสสนะของ มาล่าคุเณฺๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรื่า,  พหุ่ํ วิิเสสนะ

ของ กุสล่ํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺตฺพฺพํๆ กิตฺบทกัมมวิาจฺก  เอวิํ  

อุปเมยยโชตฺกะ  ชาเตฺน วิิเสสนะของ มจฺฺเจฺนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน กตฺฺตฺพฺพํ”  อิตฺิศัพท์ สรื่่ปะใน ตฺํ  คาถุาวิจฺนํ ฯ

 ................................................................................................................................

๓๔๔. เทสนาวิสาเน  พห่่  โสตฺาปนฺนาทโย  อเห่สุํ ฯ

 เทสนาวิสาเน  พห่่  (ชนา)  โสตฺาปนฺนาทโย  (อรื่ิยปุคฺคล่า)  อเห่สุํ ฯ

   เทสนิาวิสาเนิ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพรื่ะเทศนา  พฺหู  (ชนิา) อ.ชน ท. มาก   

โสตฺาปินิฺนิาทโย  (อุริยปิุคฺคลา) เป็นพรื่ะอรื่ิยบุคคล่มีพรื่ะโสดาบันเป็นตฺ้น  อุเหสุํ  

ได้เป็นแล่้วิ ฯ

 เวิล่าจฺบพรื่ะเทศนา ชนเป็นจฺํานวินมาก ได้เป็นพรื่ะอรื่ิยบุคคล่มีพรื่ะโสดาบันเป็นตฺ้น

 เทสนาวิสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน อเห่สุํ  พห่่ วิิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อเห่สุํๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  โสตฺาปนฺนาทโย วิิเสสนะของ อรื่ิยปุคฺคล่าๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

อเห่สุํ ฯ 

 ................................................................................................................................

๓๔๕. มห่าชนสฺส  สาตฺฺถุิกา  เทสนา  ชาตฺาตฺิ ฯ

 เทสนิา อ.พรื่ะเทศนา  สาตฺฺถุิกํา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วิยวิาจฺาอันมีปรื่ะโยชน์  ชาตฺา 

เกิดแล่้วิ  มหาชนิสฺส แก่มห่าชน  อุิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 พรื่ะเทศนา เกิดเป็นเทศนามีปรื่ะโยชน์แก่มห่าชน ดังนี้แล่
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 เทสนา สุทธกัตฺตฺาใน ชาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก  มห่าชนสฺส สัมปทานใน ชาตฺา   

สาตฺฺถุิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาตฺา  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................

วิิสาขาวิตฺฺถุุ ฯ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ  (นิฏฺฺ�ิิตฺํ) ฯ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งนางวิิสาขา  (นิิฏฺฐิตฺํ) จฺบแล่้วิ ฯ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺฺ�ิิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวิาจฺก ฯ

จบเร่ื่�องนางวิิสาขา
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วิิเครื่าะห์์ศััพท์์กิิตฺก์ิ สมาส และตัฺท์ธิิตฺ

วิิสาขาวิตฺฺถุุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 วิิสาขาย  วิตฺฺถุุ  วิิสาขาวิตฺฺถุุ. (วิิสาขา + วิตฺฺถุุ) 
	 วตฺถุุ	อ.เร่�อง		วิสาขาย	แห่งนางวิสาขา		วิสาขาวตฺถุุ	ชื่่�อว่าวิสาขาวตฺถุุ.	(เร่�องนางวิสาขา)

สตฺฺตฺวิสฺสิกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สตฺต		วสฺสานิ		สตฺตวสฺสานิ.	(สตฺต	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตวสฺสานิ	ชื่่�อว่าสตฺตวสฺส.	(๗	ปี)
	 ๒.	 สตฺตวสฺสานิ		อสฺสา		อตฺถุีติ		สตฺตวสฺสิกา,		วิสาขา.	(สตฺตวสฺส	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถุิ-
ตัทธิต
	 	 สตฺตวสฺสานิ	อ.ปีเจ็ด	ท.		อสฺสา		(วิสาขาย)	แห่งนางวิสาขานั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		สตฺตวสฺสิกา	ชื่่�อว่าสตฺตวสฺสิกา	(มี	๗	ปี),	ได้แก่นางวิสาขา.
 ๓. สตฺฺตฺวิสฺสิกาย  กาโล  สตฺฺตฺวิสฺสิกกาโล. (สตฺฺตฺวิสฺสิกา + กาล) ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 กาโล	อ.กาล		สตฺตวสฺสิกาย		(วิสาขาย)	แห่งนางวิสาขา	ผู้มีกาลฝนเจ็ด		สตฺตวสฺสิกกาโล	
ชื่่�อว่าสตฺตวสฺสิกกาล.	(กาลที�นางวิสาขามีอายุ	๗	ขวบ)	

เสลพฺราหฺมณาทโย,  ชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสลพฺราหฺมโณ		อาทิ		เยสนฺติ		เสลพฺราหฺมณาทโย,		ชื่นา.	(เสลพฺราหฺมณ	+	อาทิ)
	 เสลพฺราหฺมโณ	อ.พราหมณ์ชื่่�อว่าเสละ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ชื่นานํ)	แห่งชื่น	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		เสลพฺราหฺมณาทโย	ชื่่�อว่าเสลพฺราหฺมณาทิ	(มี
พราหมณ์ชื่่�อว่าเสละเป็นต้น),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.
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โพธเนยฺยพนฺธวิา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โพธนํ		อรหนฺตีติ		โพธเนยฺยา.	(โพธน	+	เณยฺยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (เย		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่าใด		อรหนฺติ	ย่อมควร		โพธนํ	ซึ�งอันตรัสรู้		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		โพธเนยฺยา	ชื่่�อว่าโพธเนยฺย.	(ผู้ควรซึ�งอันตรัสรู้,	ผู้ควรตรัสรู้)
	 ๒.	 โพธเนยฺยานํ		พนฺธวา		โพธเนยฺยพนฺธวา.	(โพธเนยฺย	+	พนฺธว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 พนฺธวา	อ.สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์	ท.		โพธเนยฺยานํ	แห่งสัตว์ผู้ควรซึ�งอันตรัสรู้	ท.		โพธเนยฺย-
พนฺธวา	ชื่่�อว่าโพธเนยฺยพนฺธว.	(สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้ควรซึ�งอันตรัสรู้)

อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุปนิสฺสยสฺส  สมฺปตฺฺตฺิ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺิ. (อุปนิสฺสย + สมฺปตฺฺตฺิ) 
	 สมฺปตฺติ	อ.ความถุึงพร้อม		อุปนิสฺสยสฺส	แห่งอุปนิสัย		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ	ชื่่�อว่าอุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	
(ความถุึงพร้อมแห่งอุปนิสัย)

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวิาโร,  สตฺฺถุา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 มหนฺโต		จ		โส		ภิกฺขุสงฺโฆ		จาติ		มหาภิกฺขุสงฺโฆ.	(มหนฺต	+	ภิกฺขุสงฺฆ)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺโต		จ	อ.หมู่ใหญ่ด้วย		โส	อ.หมู่ใหญ่นั้น		ภิกฺขุสงฺโฆ		จ	เป็นหมู่แห่งภิกษุด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		มหาภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่่�อว่ามหาภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่,	ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)
	 ๓.	 มหาภิกฺขุสงฺโฆ	 	 ปริวาโร	 	 ยสฺสาติ	 	 มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร,	 	 สตฺถุา.	 (มหาภิกฺขุสงฺฆ	 +	
ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มหาภิกฺขุสงฺโฆ	 อ.หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่	 	 ปริวาโร	 เป็นบริวาร	 	ยสฺส	 	 (สตฺถุุโน)	 แห่งพระ
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ศาสดาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สตฺถุา)	อ.พระศาสดานั้น		มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร	ชื่่�อ
ว่ามหาภิกฺขุสงฺฆปริวาร	(มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร),	ได้แก่พระศาสดา.

มหาปุญฺญา,  ชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		ปุญฺญานิ		เยสนฺติ		มหาปุญฺญา,		ชื่นา.	(มหนฺต	+	ปุญฺญ)
	 ปุญฺญานิ	อ.บุญ	ท.		มหนฺตานิ	อันมาก		เยสํ		(ชื่นานํ)	แห่งชื่น	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 ชื่นา)	 อ.ชื่น	 ท.	 เหล่านั้น	 	 มหาปุญฺญา	 ชื่่�อว่ามหาปุญฺญ	 (มีบุญมาก),	 ได้แก่ชื่น 
ทั้งหลาย.

เสฏฺ€ิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฏฺ€ิสฺส		€านํ		เสฏฺ€ิฏฺ€านํ.	(เสฏฺ€ิ	+	€าน)
	 €านํ	อ.ตําแหน่ง		เสฏฺ€ิสฺส	แห่งเศรษฐี		เสฏฺ€ิฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิฏฺ€าน.	(ตําแหน่งเศรษฐี)

เชฏฺ€กภริยา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 เชื่ฏฺ€กา		จ		สา		ภริยา		จาติ		เชื่ฏฺ€กภริยา.	(เชื่ฏฺ€กา	+	ภริยา)
	 เชื่ฏฺ€กา		จ	อ.ผู้เจริญที�สุดด้วย		สา	อ.ผู้เจริญที�สุดนั้น		ภริยา		จ	เป็นภรรยาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		เชื่ฏฺ€กภริยา	ชื่่�อว่าเชื่ฏฺ€กภริยา.	(ภรรยาผู้เจริญที�สุด,	ภรรยาหลวง)

เชฏฺ€กปุตฺฺโตฺ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชื่ฏฺ€โก		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		เชื่ฏฺ€กปุตฺโต.	(เชื่ฏฺ€ก	+	ปุตฺต)
	 เชื่ฏฺ€โก		จ	อ.ผู้เจริญที�สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที�สุดนั้น		ปุตฺโต		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		เชื่ฏฺ€กปุตฺโต	ชื่่�อว่าเชื่ฏฺ€กปุตฺต.	(บุตรผู้เจริญที�สุด,	บุตรคนโต)
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อมิตโภคา,  ชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		มิตา		อมิตา,		โภคา.	(น	+	มิต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (โภคา)	อ.โภคะ	ท.		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		มิตา	นับแล้ว		น	ไม่ได้		อมิตา	ชื่่�อว่าอมิต	
(อันบุคคลนับไม่ได้),	ได้แก่โภคะทั้งหลาย.	
	 ๒.	 อมิตา	 	 โภคา	 	 เยสนฺติ	 	 อมิตโภคา,	 	 ชื่นา.	 (อมิต	+	 โภค)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 โภคา	อ.โภคะ	ท.		อมิตา	อันบุคคลนับไม่ได้แล้ว		 เยสํ	 	 (ชื่นานํ)	 แห่งชื่น	ท.	 เหล่าใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		อมิตโภคา	ชื่่�อว่าอมิตโภค	(ผู้มีโภคะ 
อันบุคคลนับไม่ได้แล้ว),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

สมฺปตฺฺตฺภาโวิ,  อตฺฺตฺา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปตฺตสฺส		ภาโว		สมฺปตฺตภาโว.	(สมฺปตฺต	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สมฺปตฺตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้ถุึงพร้อมแล้ว		สมฺปตฺตภาโว	ชื่่�อว่าสมฺปตฺต-
ภาว.	(ความที�ตนเป็นผู้ถุึงพร้อมแล้ว)

ทาริกาสตฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาริกานํ		สตานิ		ทาริกาสตานิ.	(ทาริกา	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ทาริกานํ	แห่งเด็กหญิง	ท.		ทาริกาสตานิ	ชื่่�อว่าทาริกาสต.	(เด็กหญิงหนึ�งร้อย)

รถุสตฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รถุานํ		สตานิ		รถุสตานิ.	(รถุ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		รถุานํ	แห่งรถุ	ท.		รถุสตานิ	ชื่่�อว่ารถุสต.	(รถุหนึ�งร้อยคัน)



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 805

ทาสีสตฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสีนํ		สตานิ		ทาสีสตานิ.	(ทาสี	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ทาสีนํ	แห่งทาสี	ท.		ทาสีสตานิ	ชื่่�อว่าทาสีสต.	(ทาสีหนึ�งร้อยคน)

การณาการณานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ยุตฺตานิ		การณานิ		อการณานิ.	(น	+	การณ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 การณานิ	อ.เหตุ	ท.		น		ยุตฺตานิ	อันไม่สมควร		อการณานิ	ชื่่�อว่าอการณ.	 (เหตุอันไม่
สมควร)
	 ๒.	 การณานิ		จ		อการณานิ		จ		การณาการณานิ.	(การณ	+	อการณ)	อิตรีตรโยคทวันท
สมาส
	 	 การณานิ		จ	อ.เหตุ	ท.	ด้วย		อการณานิ		จ	อ.เหตุอันไม่สมควร	ท.	ด้วย		การณา- 
การณานิ	ชื่่�อว่าการณาการณ.	(เหตุและเหตุอันไม่สมควร)

กุสลตฺฺตฺํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กุสลาย		ภาโว		กุสลตฺตํ.	(กุสลา	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		กุสลาย		อตฺตโน	แห่งตน	ผู้ฉลาด		กุสลตฺตํ	ชื่่�อว่ากุสลตฺต.	(ความเป็นผู้
ฉลาด)

ปุพฺพจริยวิโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุพฺเพ		จริยํ		ปุพฺพจริยํ.	(ปุพฺพ	+	จริย)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 จริยํ	อ.ความประพฤติ		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพจริยํ	ชื่่�อว่าปุพฺพจริย.	(ความประพฤติใน
กาลก่อน)
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	 ๒.	 ปุพฺพจริยสฺส		วโส		ปุพฺพจริยวโส.	(ปุพฺพจริย	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วโส	อ.อํานาจ		ปุพฺพจริยสฺส	แห่งความประพฤติในกาลก่อน		ปุพฺพจริยวโส	ชื่่�อว่าปุพฺพจริย
วส.	(อํานาจแห่งความประพฤติในกาลก่อน)

สฺวิาตฺนาย

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฺว		ภวํ		สฺวาตนํ,		ภตฺตํ.	(เสฺว	+	ตนปัจจัย)
	 (ภตฺตํ)	อ.ภัตร		ภวํ	อันจะมี		เสฺว	ในวันพรุ่งนี้		สฺวาตนํ	ชื่่�อว่าสฺวาตน	(อันจะมีในวันพรุ่งนี้),	ได้
แก่ภัตร.

พุทฺธปฺปมุโข,  ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		ปมุขํ		ยสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขํ	เป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุใด		(อตฺถุิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุสงฺโฆ)	อ.หมู่แห่งภิกษุนั้น		พุทฺธปฺปมุโข	ชื่่�อว่าพุทฺธปฺปมุข	(มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุข),	ได้แก่ภิกษุสงฆ์.

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

อฑฺฒมาโส

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาสสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒมาโส.	(อฑฺฒ	+	มาส)
	 อฑฺฒํ	อ.กึ�ง		มาสสฺส	แห่งเด่อน		อฑฺฒมาโส	ชื่่�อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ�งเด่อน,	ครึ�งเด่อน)
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มหาทานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ทานญฺจาติ		มหาทานํ.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่นั้น		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาทานํ	
ชื่่�อว่ามหาทาน.	(ทานใหญ่,	มหาทาน)

ยถุาภิรนฺตฺํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยํ		ยํ		อภิรนฺตํ		ยถุาภิรนฺตํ.	(ยถุา	+	อภิรนฺต)
	 อภิรนฺตํ	อ.ความพอพระทัย		ยํ		ยํ	ใดใด		ยถุาภิรนฺตํ	ชื่่�อว่ายถุาภิรนฺต.	(ความพอพระทัยอย่างไร,	
ตามความพอพระทัย,	ตามความพอใจ)

ภคินีปติกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภคินิยา		ปติกา		ภคินีปติกา,		ราชื่าโน.	(ภคินี	+	ปติ)
	 (ราชื่าโน)	อ.พระราชื่า	ท.		ปติกา	ผู้เป็นพระสวามี		ภคินิยา	ของพระภคินี		ภคินีปติกา	ชื่่�อว่า 
ภคินีปติก	(เป็นพระสวามีของพระภคินี,	เป็นสามีของน้องสาว),	ได้แก่พระราชื่าทั้งหลาย.

ตฺาทิโส

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตมิว		นํ		ปสฺสตีติ		ตาทิโส,		ปุคฺคโล.	(ตสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	กฺวิ
ปัจจัย)		
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปสฺสติ	ย่อมเห็น		นํ		(ปุคฺคลํ)	ซึ�งบุคคลนั้น		ตํ		(ปุคฺคลํ)		อิว	เพียงดัง	 
ซึ�งบุคคลนั้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตาทิโส	ชื่่�อว่าตาทิส	(ผู้เชื่่นนั้น),	ได้แก่บุคคล.
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กตฺปฏิสนฺถุาโร,  โกสลราชา

	 เป็นจตุตถุีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กโต		ปฏิสนฺถุาโร		ยสฺสาติ		กตปฏิสนฺถุาโร,		โกสลราชื่า.	(กต	+	ปฏิสนฺถุาร)
	 ปฏิสนฺถุาโร	อ.การปฏิสันถุาร		(รญฺญา)	อันพระราชื่า		กโต	ทรงกระทําแล้ว		ยสฺส		(โกสลรญฺโญ)	
แก่พระเจ้าโกศลใด	 	 (อตฺถุิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส	 	 โกสลราชื่า)	 อ.พระเจ้าโกศลนั้น		 
กตปฏิสนฺถุาโร	 ชื่่�อว่ากตปฏิสนฺถุาร	 (ผู้ทรงมีปฏิสันถุารอันทําแล้ว,	 ทรงทําปฏิสันถุารแล้ว),	 ได้แก่พระเจ้า
โกศล. 

มหากุลานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		กุลานิ		จาติ		มหากุลานิ.	(มหนฺต	+	กุล)
	 มหนฺตานิ		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		กุลานิ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		มหากุลานิ	ชื่่�อว่ามหากุล.	(ตระกูลใหญ่)

โชตฺิยาทีนิ,  มหากุลานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โชื่ติโย		อาทิ		เยสนฺติ		โชื่ติยาทีนิ,		มหากุลานิ.	(โชื่ติย	+	อาทิ)
	 โชื่ติโย	อ.เศรษฐีชื่่�อว่าโชื่ติยะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(มหากุลานํ)	แห่งตระกูลใหญ่	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		มหากุลานิ)	อ.ตระกูลใหญ่	ท.	 เหล่านั้น		 โชื่ติยาทีนิ	ชื่่�อว่า 
โชื่ติยาทิ	(มีเศรษฐีชื่่�อว่าโชื่ติยะเป็นต้น),	ได้แก่ตระกูลใหญ่ทั้งหลาย.

จาลนสทิสํ,  จาลนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จาลเนน		สทิสํ		จาลนสทิสํ,		จาลนํ.	(จาลน	+	สทิส)
	 (จาลนํ)	อ.การให้เคล่�อน		สทิสํ	อันเชื่่นกับ		(มหาปฐวิยา)	จาลเนน	ด้วยการ	ยังแผ่นดินใหญ่	ให้
หวั�นไหว		จาลนสทิสํ	ชื่่�อว่าจาลนสทิส	(เชื่่นกับด้วยการทําให้หวั�นไหว),	ได้แก่การให้หวั�นไหว.
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กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ,  กิจฺจํ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตกํ		กตฺตพฺพยุตฺตกํ,		กิจฺจํ.	(กตฺตพฺพ	+	ยุตฺตก)
	 (กิจฺจํ)	อ.กิจ		ยุตฺตกํ	อันควรแล้ว		(อตฺตนา)		กตฺตพฺพสฺส		(กิจฺจสฺส)	แก่กิจ	อันอันตน	พึงกระทํา		
กตฺตพฺพยุตฺตกํ	ชื่่�อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก	(ควรแก่กิจอันตนพึงทํา),	ได้แก่กิจ.

เอกรตฺฺตฺิวิาโส

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เอกา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		เอกรตฺติ.	(เอกา	+	รตฺติ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 เอกา	 	 จ	 อ.หนึ�งด้วย	 	 สา	 อ.หนึ�งนั้น	 	 รตฺติ	 	 จ	 เป็นราตรีด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
เอกรตฺติ	ชื่่�อว่าเอกรตฺติ.	(ราตรีเดียว)
	 ๒.	 เอกรตฺตึ		วาโส		เอกรตฺติวาโส.	(เอกรตฺติ	+	วาส)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วาโส	อ.การอยู่		เอกรตฺตึ	สิ้นราตรีหนึ�ง		เอกรตฺติวาโส	ชื่่�อว่าเอกรตฺติวาส.	(การอยู่สิ้นราตรี
หนึ�ง)

ผาสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ผาสุกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ผาสุกฏฺ€านํ.	(ผาสุก	+	€าน)
	 ผาสุกํ		จ	อ.เป็นที�ผาสุกด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ผาสุกนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
ผาสุกฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าผาสุกฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ผาสุก)

สตฺฺตฺโยชนมตฺฺถุกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สตฺต		โยชื่นานิ		สตฺตโยชื่นานิ.	(สตฺต	+	โยชื่น)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โยชื่นานิ	อ.โยชื่น์	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตโยชื่นานิ	ชื่่�อว่าสตฺตโยชื่น.	(เจ็ดโยชื่น์)
	 ๒.	 สตฺตโยชื่นานํ		มตฺถุกํ		สตฺตโยชื่นมตฺถุกํ.	(สตฺตโยชื่น	+	มตฺถุก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มตฺถุกํ	อ.ที�สุด		สตฺตโยชื่นานํ	แห่งโยชื่น์เจ็ด	ท.		สตฺตโยชื่นมตฺถุกํ	ชื่่�อว่าสตฺตโยชื่นมตฺถุก.	
(ที�สุด	๗	โยชื่น์)
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อนฺโตนครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนครํ.	(อนฺโต	+	นคร)
	 อนฺโต	ในภายใน		นครสฺส	แห่งเม่อง		อนฺโตนครํ	ชื่่�อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเม่อง)

ปริชโน

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริวาโร		จ		โส		ชื่โน		จาติ		ปริชื่โน.	(ปริ	+	ชื่น)
	 ปริวาโร		จ	อ.ผู้เป็นบริวารด้วย		โส	อ.ผู้เป็นบริวารนั้น		ชื่โน		จ	เป็นชื่นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ปริชื่โน	ชื่่�อว่าปริชื่น.	(ชื่นผู้เป็นบริวาร)	

วิสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.เป็นที�อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที�อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	
ชื่่�อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�อยู่)

คหิตฺตฺฺตฺํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 คหิตสฺส		ภาโว		คหิตตฺตํ.	(คหิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		(เสฏฺ€ินา)		คหิตสฺส		(วสนฏฺ€านสฺส)	แห่งที�เป็นที�อยู่	อันอันเศรษฐี	ถุ่อเอา
แล้ว		คหิตตฺตํ	ชื่่�อว่าคหิตตฺต.	(ความที�เศรษฐีถุ่อเอาแล้ว)

วิยปฺปตฺฺโตฺ,  ปุณฺณวิฑฺฒนกุมาโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วยํ		ปตฺโต		วยปฺปตฺโต,		ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร.	(วย	+	ปตฺต)
	 (ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร)	อ.ปุณณวัฒนกุมาร		ปตฺโต	ผู้ถุึงแล้ว		วยํ	ซึ�งวัย		วยปฺปตฺโต	ชื่่�อว่าวยปฺปตฺต	
(ผู้ถุึงวัย),	ได้แก่ปุณณวัฑฒนกุมาร)
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มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่่�อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

รุจฺจนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รุจฺจนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		รุจฺจนฏฺ€านํ.	(รุจฺจน	+	€าน)
	 รุจฺจนํ		จ	อ.เป็นที�ชื่อบใจด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ชื่อบใจนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย	รุจฺจนฏฺ€านํ	ชื่่�อว่า 
รุจฺจนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ชื่อบใจ)

เอวิรูปา,  ภริยา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูปา,		ภริยา.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺสา		(ภริยาย)	แห่งภรรยาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(สา		ภริยา)	อ.ภรรยานั้น		เอวรูปา	ชื่่�อว่าเอวรูปา	(ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป,	ผู้เห็นปานนี้),	ได้แก่ภรรยา.

อปุตฺฺตฺกํ,  กุลํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถุิ		ปุตฺโต		ยสฺสาติ		อปุตฺตกํ,		กุลํ.	(น	+	ปุตฺต)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ยสฺส		(กุลสฺส)	ของตระกูลใด		นตฺถุิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		กุลํ)	
อ.ตระกูลนั้น		อปุตฺตกํ	ชื่่�อว่าอปุตฺตก	(ผู้ไม่มีบุตร),	ได้แก่ตระกูล)

ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา,  ทาริกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปญฺจ		กลฺยาณานิ		ปญฺจกลฺยาณานิ.	(ปญฺจ	+	กลฺยาณ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กลฺยาณานิ	อ.ความงาม	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจกลฺยาณานิ	ชื่่�อว่าปญฺจกลฺยาณ.	(ความงามห้า)
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	 ๒.	 ปญฺจกลฺยาเณหิ	 	 สมนฺนาคตา	 	 ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา,	 	 ทาริกา.	 (ปญฺจกลฺยาณ	 +	 
สมนฺตาคต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ทาริกา)	อ.เด็กหญิง		สมนฺนาคตา	ผู้มาตามพร้อมแล้ว		ปญฺจกลฺยาเณหิ	ด้วยความงามห้า	
ท.		ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา	ชื่่�อว่าปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา	(ผู้ประกอบด้วยความงาม	๕	อย่าง),	ได้แก่
เด็กหญิง.

เกสกลฺยาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เกสานํ		กลฺยาณํ		เกสกลฺยาณํ.	(เกส	+	กลฺยาณ)
	 กลฺยาณํ	อ.ความงาม		เกสานํ	แห่งผม	ท.		เกสกลฺยาณํ	ชื่่�อว่าเกสกลฺยาณ.	(ความงามแห่งผม)

มํสกลฺยาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มํสสฺส		กลฺยาณํ		มํสกลฺยาณํ.	(มํส	+	กลฺยาณ)
	 กลฺยาณํ	อ.ความงาม		มํสสฺส	แห่งเน่้อ		มํสกลฺยาณํ	ชื่่�อว่ามํสกลฺยาณ.	(ความงามแห่งเน่้อ)

อฏฺ€ิกลฺยาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อฏฺ€ิสฺส		กลฺยาณํ		อฏฺ€ิกลฺยาณํ.	(อฏฺ€ิ	+	กลฺยาณ)
	 กลฺยาณํ	อ.ความงาม		อฏฺ€ิสฺส	แห่งกระดูก		อฏฺ€ิกลฺยาณํ	ชื่่�อว่าอฏฺ€ิกลฺยาณ.	(ความงามแห่ง
กระดูก)

ฉวิิกลฺยาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉวิยา		กลฺยาณํ		ฉวิกลฺยาณํ.	(ฉวิ	+	กลฺยาณ)
	 กลฺยาณํ	อ.ความงาม		ฉวิยา	แห่งผิวพรรณ		ฉวิกลฺยาณํ	ชื่่�อว่าฉวิกลฺยาณ.	 (ความงามแห่งผิว
พรรณ)



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 813

วิยกลฺยาณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วยสฺส		กลฺยาณํ		วยกลฺยาณํ.	(วย	+	กลฺยาณ)
	 กลฺยาณํ	อ.ความงาม		วยสฺส	แห่งวัย		วยกลฺยาณํ	ชื่่�อว่าวยกลฺยาณ.	(ความงามแห่งวัย)

โมรกลาปสทิสา,  เกสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. โมรสฺส  กลาโป  โมรกลาโป. (โมร + กลาป) ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 กลาโป	อ.กําหาง		โมรสฺส	แห่งนกยูง		โมรกลาโป	ชื่่�อว่าโมรกลาป.	(กําหางนกยูง)
	 ๒.	 โมรกลาเปน		สทิสา		โมรกลาปสทิสา,		เกสา.	(โมรกลาป	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เกสา)	อ.ผม	ท.		สทิสา	อันเชื่่นกับ		โมรกลาเปน	ด้วยกําหางแห่งนกยูง		โมรกลาปสทิสา	
ชื่่�อว่าโมรกลาปสทิส	(เชื่่นกับกําหางนกยูง),	ได้แก่ผมทั้งหลาย.

นิวิาสนนฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นิวิาสนสฺส  อนฺโตฺ  นิวิาสนนฺโตฺ. (นิวิาสน + อนฺตฺ)
	 อนฺโต	อ.ชื่าย		นิวาสนสฺส	แห่งผ้าเป็นเคร่�องนุ่ง		นิวาสนนฺโต	ชื่่�อว่านิวาสนนฺต.	(ชื่ายผ้านุ่ง)

อุทฺธคฺคา,  เกสา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุทฺธํ		อคฺโค		เยสนฺติ		อุทฺธคฺคา,		เกสา.	(อุทฺธํ	+	อคฺค)
	 อคฺโค	อ.ปลาย		อุทฺธํ	ในเบ่้องบน		เยสํ		(เกสานํ)	แห่งผม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(เต		เกสา)	อ.ผม	ท.	เหล่านั้น		อุทฺธคฺคา	ชื่่�อว่าอุทฺธคฺค	(มีปลายในเบ่้องบน),	ได้แก่ผม
ทั้งหลาย.
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ทนฺตฺาวิรณํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทนฺตานิ		อาวรณํ		ทนฺตาวรณํ.	(ทนฺต	+	อาวรณ)
	 อาวรณํ	อ.เน่้อเป็นเคร่�องปิด		ทนฺตานิ	ซึ�งฟัน	ท.		ทนฺตาวรณํ	ชื่่�อว่าทนฺตาวรณ.	(เน่้อปิดฟัน)

พิมฺพผลสทิสํ,  ทนฺตฺาวิรณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 พิมฺพสฺส		ผลํ		พิมฺพผลํ.	(พิมฺพ	+	ผล)	ฉัฏฐีตัปปุริสมาส
	 	 ผลํ	อ.ผล		พิมฺพสฺส	แห่งตําลึง		พิมฺพผลํ	ชื่่�อว่าพิมฺพผล.	(ผลตําลึง)
	 ๒.	 พิมฺพผเลน		สทิสํ		พิมฺพผลสทิสํ,		ทนฺตาวรณํ.	(พิมฺพผล	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 (ทนฺตาวรณํ)	อ.เน่้อเป็นเคร่�องปิดซึ�งฟัน		สทิสํ	อันเชื่่นกับ		พิมฺพผเลน	ด้วยผลแห่งตําลึง		พิมฺพ-
ผลสทิสํ	ชื่่�อว่าพิมฺพผลสทิส	(อันเชื่่นกับผลตําลึง),	ได้แก่เน่้อปิดฟัน.

วิณฺณสมฺปนฺนํ,  ทนฺตฺาวิรณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วณฺเณน		สมฺปนฺนํ		วณฺณสมฺปนฺนํ,		ทนฺตาวรณํ.	(วณฺณ	+	สมฺปนฺน)
	 (ทนฺตาวรณํ)	อ.เน่้อเป็นเคร่�องปิดซึ�งฟัน		สมฺปนฺนํ	อันถุึงพร้อมแล้ว		วณฺเณน	ด้วยสี		วณฺณสมฺปนฺนํ	
ชื่่�อว่าวณฺณสมฺปนฺน	(ถุึงพร้อมด้วยสี),	ได้แก่เน่้อปิดฟัน.	

€ปิตวชิรปนฺตี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 €ปิตานิ		จ		ตานิ		วชื่ิรานิ		จาติ		€ปิตวชื่ิรานิ.	(€ปิต	+	วชื่ิร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย	
สมาส
	 	 €ปิตานิ	 	 จ	 อ.อันบุคคลตั้งไว้แล้ว	 ท.	 ด้วย	 	 ตานิ	 อ.อันบุคคลตั้งไว้แล้ว	 ท.	 เหล่านั้น		 
วชื่ิรานิ		จ	เป็นเพชื่รด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		€ปิตวชื่ิรานิ	ชื่่�อว่า€ปิตวชื่ิร.	(เพชื่รที�บุคคลตั้งไว้แล้ว)
	 ๒.	 €ปิตวชื่ิรานํ		ปนฺตี		€ปิตวชื่ิรปนฺตี.	(€ปิตวชื่ิร	+	ปนฺตี)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปนฺตี	อ.แถุว		€ปิตวชื่ิรานํ	แห่งเพชื่รอันบุคคลตั้งไว้แล้ว	ท.		€ปิตวชื่ิรปนฺตี	ชื่่�อว่า€ปิตวชื่ิร- 
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ปนฺตี.	(แถุวเพชื่รที�บุคคลตั้งไว้แล้ว,	ระเบียบเพชื่รที�บุคคลตั้งไว้แล้ว)

สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตฺี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	 	
	 ๑.	 สมุจฺฉินฺนา		จ		เต		สงฺขา		จาติ		สมุจฺฉินฺนสงฺขา.	(สมุจฺฉินฺน	+	สงฺข)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 สมุจฺฉินฺนา		จ	อ.อันบุคคลขัดดีแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันบุคคลขัดดีแล้ว	ท.	เหล่านั้น		สงฺขา		
จ	เป็นสังข์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สมุจฺฉินฺนสงฺขา	ชื่่�อว่าสมุจฺฉินฺนสงฺข.	(สังข์อันบุคคลขัดดีแล้ว)
	 ๒.	 สมุจฺฉินฺนสงฺขานํ		ปนฺตี		สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี.	(สมุจฺฉินฺนสงฺข	+	ปนฺตี)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปนฺตี	 อ.แถุว		สมุจฺฉินฺนสงฺขานํ	 แห่งสังข์อันบุคคลขัดดีแล้ว	ท.		สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี	 ชื่่�อว่า 
สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี.	(แถุวสังข์ที�บุคคลขัดดีแล้ว,	ระเบียบแห่งสังข์ที�บุคคลขัดดีแล้ว)

วิณฺณกาทีนิ,  มลานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วณฺณโก		อาทิ		เยสนฺติ		วณฺณกาทีนิ,		มลานิ.	(วณฺณก	+	อาทิ)
	 วณฺณโก	อ.ไฝ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(มลานํ)	แห่งมลทิน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตานิ		มลานิ)	อ.มลทิน	ท.	เหล่านั้น		วณฺณกาทีนิ	ชื่่�อว่าวณฺณกาทิ	(มีไฝเป็นต้น),	ได้แก่มลทิน
ทั้งหลาย.

ฉวิิวิณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉวิยา		วณฺโณ		ฉวิวณฺโณ.	(ฉวิ	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	สี		ฉวิยา	แห่งผิว		ฉวิวณฺโณ	ชื่่�อว่าฉวิวณฺณ.	(สีผิว,	ผิวพรรณ)

นีลุปฺปลทามสทิโส,  ฉวิิวิณฺโณ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นีลญฺจ		ตํ		อุปฺปลญฺจาติ		นีลุปฺปลํ.	(นีล	+	อุปฺปล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 นีลํ		จ	อ.เขียวด้วย		ตํ	อ.เขียวนั้น		อุปฺปลํ		จ	เป็นดอกอุบลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
นีลุปฺปลํ	ชื่่�อว่านีลุปฺปล.	(ดอกอุบลเขียว)
	 ๒.	 นีลุปฺปลสฺส		ทามํ		นีลุปฺปลทามํ.	(นีลุปฺปล	+	ทาม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทามํ	อ.พวง		นีลุปฺปลสฺส	แห่งดอกอุบลเขียว		นีลุปฺปลทามํ	ชื่่�อว่านีลุปฺปลทาม.	(พวงดอก
อุบลเขียว)
	 ๓.	 นีลุปฺปลทาเมน		สทิโส		นีลุปฺปลทามสทิโส,		ฉวิวณฺโณ.	(นีลุปฺปลทาม	+	สทิส)	ตติยา- 
ตฺัปปุริสสมาส
	 	 (ฉวิวณฺโณ)	 อ.สีแห่งผิว	 	 สทิโส	 อันเชื่่นกับ	 	 นีลุปฺปลทาเมน	 ด้วยพวงแห่งดอกอุบลเขียว		 
นีลุปฺปลทามสทิโส	ชื่่�อว่านีลุปฺปลทามสทิส	(อันเชื่่นกับด้วยพวกดอกอุบลเขียว),	ได้แก่สีผิว.

กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กณฺณิกาปุปฺผานํ		ทามํ		กณฺณิกาปุปฺผทามํ.	(กณฺณิกาปุปฺผ	+	ทาม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทามํ	อ.พวง		กณฺณิกาปุปฺผานํ	แห่งดอกกรรณิการ์	ท.		กณฺณิกาปุปฺผทามํ	ชื่่�อว่ากณฺณิกา-
ปุปฺผทาม.	(พวงดอกกรรณิการ์)
	 ๒.	 กณฺณิกาปุปฺผทาเมน		สทิโส			กณฺณิกาปุปฺผทามสทิโส,		ฉวิวณฺโณ.	(กณฺณิกาปุปฺผทาม	+	
สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ฉวิวณฺโณ)	อ.สีแห่งผิว		สทิโส	อันเชื่่นกับ		กณฺณิกาปุปฺผทาเมน	ด้วยพวงแห่งดอกกรรณิการ์		
กณฺณิกาปุปฺผทามสทิโส	ชื่่�อว่ากณฺณิกาปุปฺผทามสทิส	(เชื่่นกับพวงดอกกรรณิการ์),	ได้แก่สีผิว.

ทสกฺขตฺฺตฺุํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทสสุ		วาเรสุ		ทสกฺขตฺตุํ.	(ทส	+	กฺขตฺตุํปัจจัย)
	 วาเรสุ	ในวาระ	ท.		ทสสุ	สิบ		ทสกฺขตฺตุํ	ชื่่�อว่าทสกฺขตฺตุํ.	(สิบครั้ง)

อวิคตโยพฺพนา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 ยุวสฺส		ภาโว		โยพฺพนํ.	(ยุว	+	ณปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ยุวสฺส	แห่งหนุ่มสาว		โยพฺพนํ	ชื่่�อว่าโยพฺพน.	(ความเป็นหนุ่มสาว)
	 ๒.	 น		วิคตํ		อวิคตํ,		โยพฺพนํ.	(น	+	วิคต)
	 	 (โยพฺพนํ)	อ.ความเป็นแห่งหนุ่มสาว		วิคตํ	ไปปราศแล้ว		น	หามิได้		อวิคตํ	ชื่่�อว่าอวิคต	
(ไม่ไปปราศแล้ว),	ได้แก่ความเป็นหนุ่มสาว.
	 ๓.	 อวิคตํ		โยพฺพนํ		ยสฺสาติ		อวิคตโยพฺพนา,		อิตฺถุี.	 (อวิคต	+	โยพฺพน)	ปัญจมีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 โยพฺพนํ	อ.ความเป็นแห่งหนุ่มสาว		อวิคตํ	ไม่ไปปราศแล้ว		ยสฺสา		(อิตฺถุิยา)	จากหญิงใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถุี)	อ.หญิงนั้น		อวิคตโยพฺพนา	ชื่่�อว่าอวิคตโยพฺพนา	(ผู้มีความ
เป็นหนุ่มสาวไม่ไปปราศแล้ว,	ผู้ยังคงความเป็นสาว)	ได้แก่หญิง.	 	

อฏฺ€ุตฺฺตฺรสตฺพฺราหฺมณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อฏฺ€หิ		อุตฺตรํ		อฏฺ€ุตฺตรํ,		สตํ.	(อฏฺ€	+	อุตฺตร)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สตํ)	อ.ร้อย		อุตฺตรํ	อันยิ�ง		อฏฺ€หิ	ด้วยแปด	ท.		อฏฺ€ุตฺตรํ	ชื่่�อว่าอุฏฺ€ุตฺตร	(อันยิ�งด้วย
แปด),	ได้แก่หนึ�งร้อย.
	 ๒.	 อฏฺ€ุตฺตรํ		สตํ		เยสนฺติ		อฏฺ€ุตฺตรสตา,		พฺราหฺมณา.	(อฏฺ€ุตฺตร	+	สต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สตํ	อ.หนึ�งร้อย		อฏฺ€ุตฺตรํ	อันยิ�งด้วยแปด		เยสํ		(พฺราหฺมณานํ)	แห่งพราหมณ์	ท.	เหล่า
ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		พฺราหฺมณา)	อ.พราหมณ์	ท.	เหล่านั้น		อฏฺ€ุตฺตรสตา	ชื่่�อว่า
อฏฺ€ุตฺตรสต	(มีร้อยอันยิ�งด้วยแปด),	ได้แก่พราหมณ์ทั้งหลาย.

	 ๓.	 อฏฺ€ุตฺตรสตา	 	 จ	 	 เต	 	 พฺราหฺมณา	 	 จาติ	 	 อฏฺ€ุตฺตรสตพฺราหฺมณา.	 (อฏฺ€ุตฺตรสต	+	 
พฺราหฺมณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อฏฺ€ุตฺตรสตา		จ	อ.ผู้มีร้อยอันยิ�งด้วยแปด	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้มีร้อยอันยิ�งด้วยแปด	ท.	เหล่า
นั้น		พฺราหฺมณา		จ	เป็นพราหมณ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อฏฺ€ุตฺตรสตพฺราหฺมณา	ชื่่�อว่าอฏฺ€ุตฺตรสต- 
พฺราหฺมณ.	(พราหมณ์มี	๑๐๘	คน)
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พหุธนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหุญฺจ		ตํ		ธนญฺจาติ		พหุธนํ.	(พหุ	+	ธน)
	 พหุํ		จ	อ.อันมากด้วย		ตํ	อ.อันมากนั้น		ธนํ		จ	เป็นทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหุธนํ	
ชื่่�อว่าพหุธน.	(ทรัพย์มาก)

อาคตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
	 อาคตํ		จ	อ.เป็นที�มาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มาแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		อาคตกาโล	ชื่่�อว่าอาคตกาล.	(กาลเป็นที�มาแล้ว)

ทิฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€ญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ทิฏฺ€กาโล.	(ทิฏฺ€	+	กาล)
	 ทิฏฺ€ํ		จ	อ.เป็นที�ถุูกเห็นแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ถุูกเห็นแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทิฏฺ€กาโล	ชื่่�อว่าทิฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที�ถุูกเห็นแล้ว)

สตสหสฺสคฺฆนิกา,  สุวณฺณมาลา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สตสหสฺสํ		อคฺฆนํ		สตสหสฺสคฺฆนํ.	(สตสหสฺส	+	อคฺฆน)	เป็นสมาหารทิคุสมาส
	 	 อคฺฆนํ	อ.ค่า		สตสหสฺสํ	แสนหนึ�ง		สตสหสฺสคฺฆนํ	ชื่่�อว่าสตสหสฺสคฺฆน.	(ค่าหนึ�งแสน)
	 ๒.	 สตสหสฺสคฺฆเนน		นิยุตฺตา		สตสหสฺสคฺฆนิกา,		สุวณฺณมาลา.	(สตสหสฺสคฺฆน	+	ณิกปัจจัย)	
สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (สุวณฺณมาลา)	อ.ระเบียบอันเป็นวิการแห่งทอง		นิยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		สตสหสฺสคฺฆเนน	
ด้วยค่าแสนหนึ�ง		สตสหสฺสคฺฆนิกา	ชื่่�อว่าสตสหสฺสคฺฆนิกา	(ประกอบด้วยค่าแสนหนึ�ง),	ได้แก่ระเบียบทอง.
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สุวิณฺณมาลา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		มาลา		สุวณฺณมาลา.	(สุวณฺณ	+	มาลา)
	 มาลา	อ.ระเบียบ		วิกาโร	อันเป็นวิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณมาลา	ชื่่�อว่าสุวณฺณมาลา.	
(ระเบียบอันเป็นวิการแห่งทอง,	ระเบียบทอง)

มหนฺตมหนฺตานิ,  นครานิ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		มหนฺตานิ		จาติ		มหนฺตมหนฺตานิ,		นครานิ.	(มหนฺต	+	มหนฺต)
	 ตานิ		(นครานิ)	อ.พระนคร	ท.	เหล่านั้น		มหนฺตานิ		จ	อันใหญ่ด้วย		มหนฺตานิ		จ	อันใหญ่ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหนฺตมหนฺตานิ	ชื่่�อว่ามหนฺตมหนฺต	(ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่),	ได้แก่พระนครทั้งหลาย.

วิิวิฏนกฺขตฺฺตฺทิวิโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วิวฏญฺจ		ตํ		นกฺขตฺตญฺจาติ		วิวฏนกฺขตฺตํ.	(วิวฏ	+	นกฺขตฺต)
	 	 วิวฏํ		จ	อ.อันเปิดเผยแล้วด้วย		ตํ	อ.อันเปิดเผยแล้วนั้น		นกฺขตฺตํ		จ	เป็นนักษัตรด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		วิวฏนกฺขตฺตํ	ชื่่�อว่าวิวฏนกฺขตฺต.	(นักษัตรอันเป็นเผยแล้ว)
	 ๒.	 วิวฏนกฺขตฺตสฺส		ทิวโส		วิวฏนกฺขตฺตทิวโส.	(วิวฏนกฺขตฺต	+	ทิวส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทิวโส	อ.วัน		วิวฏนกฺขตฺตสฺส	แห่งนักษัตรอันเปิดเผยแล้ว		วิวฏนกฺขตฺตทิวโส	ชื่่�อว่าวิวฏ-
นกฺขตฺตทิวส.	(วันแห่งนักษัตรเปิดเผย)	 	

อนุสํวิจฺฉรํ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สํวจฺฉรํ		สํวจฺฉรํ		อนุ		อนุสํวจฺฉรํ.	(อนุ	+	สํวจฺฉร)
	 สํวจฺฉรํ		สํวจฺฉรํ		อนุ	ทุกๆ	ปี		อนุสํวจฺฉรํ	ชื่่�อว่าอนุสํวจฺฉร.	(ทุกๆ	ปี)
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วิิวิฏนกฺขตฺฺตฺํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิวฏญฺจ		ตํ		นกฺขตฺตญฺจาติ		วิวฏนกฺขตฺตํ.	(วิวฏ	+	นกฺขตฺต)
	 วิวฏํ		จ	อ.อันเปิดเผยแล้วด้วย		ตํ	อ.อันเปิดเผยแล้วนั้น		นกฺขตฺตํ		จ	เป็นนักษัตรด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		วิวฏนกฺขตฺตํ	ชื่่�อว่าวิวฏนกฺขตฺต.	(นักษัตรอันเป็นเผยแล้ว)

พหิอนิกฺขมนกุลานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	และสัตตมีตัปปุริสสมาส
อยู่ในภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		นิกฺขมนานิ		อนิกฺขมนานิ,		กุลานิ.	(น	+	นิกฺขมน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (กุลานิ)	อ.ตระกูล	ท.		นิกฺขมนานิ	ผู้ออกไป		น	หามิได้		อนิกฺขมนานิ	ชื่่�อว่าอนิกฺขมน	(ผู้ไม่
ออกไป),	ได้แก่ตระกูลทั้งหลาย.
	 ๒.	 พหิ		อนิกฺขมนานิ		พหิอนิกฺขมนานิ,		กุลานิ.	(พหิ	+	อนิกฺขมน)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (กุลานิ)	อ.ตระกูล	ท.		อนิกฺขมนานิ	ผู้ไม่ออกไป		พหิ	ในภายนอก		พหิอนิกฺขมนานิ	ชื่่�อว่า
พหิอนิกฺขมน	(ผู้ไม่ออกไปในภายนอก),	ได้แก่ตระกูลทั้งหลาย.
	 ๓.	 พหิอนิกฺขมนานิ	 	 จ	 	 ตานิ	 	 กุลานิ	 	 จาติ	 	 พหิอนิกฺขมนกุลานิ.	 (พหิอนิกฺขมน	 +	 กุล)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 พหิอนิกฺขมนานิ		จ	อ.ผู้ไม่ออกไปในภายนอก	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ผู้ไม่ออกไปในภายนอก	ท.	
เหล่านั้น		กุลานิ		จ	เป็นตระกูล	ท.	ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหิอนิกฺขมนกุลานิ	ชื่่�อว่าพหิอนิกฺขมนกุล.	
(ตระกูลผู้ไม่ออกไปในภายนอก)

อปฺปฏิจฺฉนฺนํ,  สรีรํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปฏิจฺฉนฺนํ		อปฺปฏิจฺฉนฺนํ,		สรีรํ.	(น	+	ปฏิจฺฉนฺน)
	 (สรีรํ)	 อ.สรีระ	 	 (เกนจิ	 	 ปจฺจเยน)	 	 ปฏิจฺฉนฺนํ	 อันปัจจัยอะไรๆ	 ปกปิดแล้ว	 	 น	 หามิได้		 
อปฺปฏิจฺฉนฺนํ	ชื่่�อว่าอปฺปฏิจฺฉนฺน	(ไม่ถุูกปัจจัยอะไรๆ	ปกปิด),	ได้แก่สรีระ.
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นทีตฺีรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นทิยา		ตีรํ		นทีตีรํ.	(นที	+	ตีร)
	 ตีรํ	อ.ฝั่ง		นทิยา	แห่งแม่นํ้า		นทีตีรํ	ชื่่�อว่านทีตีร.	(ฝั่งแม่นํ้า)

ขตฺฺตฺิยมหาสาลาทโย,  อิสฺสรชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ขตฺติโย		จ		โส		มหาสาโล		จาติ		ขตฺติยมหาสาโล.	(ขตฺติย	+	มหาสาล)	วิเสสนุตตรบท-
กัมมธารยสมาส
	 	 ขตฺติโย		จ	อ.กษัตริย์ด้วย		โส	อ.กษัตริย์นั้น		มหาสาโล		จ	เป็นผู้มหาศาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ขตฺติยมหาสาโล	ชื่่�อว่าขตฺติยมหาสาล.	(กษัตริย์ผู้มหาศาล)
	 ๒.	 ขตฺติยมหาสาโล		อาทิ		เยสนฺติ		ขตฺติยมหาสาลาทโย,		อิสฺสรชื่นา.	 (ขตฺติยมหาสาล	+	
อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ขตฺติยมหาสาโล	อ.กษัตริย์มหาศาล		อาทิ	 เป็นต้น		เยสํ		 (อิสฺสรชื่นานํ)	แห่งอิสรชื่น	ท.	
เหล่าใด	 	 (อตฺถุิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 อิสฺสรชื่นา)	 อ.อิสรชื่น	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ขตฺติย- 
มหาสาลาทโย	ชื่่�อว่าขตฺติยมหาสาลาทิ	(มีกษัตริย์มหาศาลเป็นต้น),	ได้แก่อิสรชื่นทั้งหลาย.	

สมานชาตฺิกา,  กุลทาริกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 สมานา		ชื่าติ		ยสฺสาติ		สมานชื่าติกา,		กุลทาริกา.	(สมานา	+	ชื่าติ)	
	 ชื่าติ	อ.ชื่าติ		สมานา	อันเสมอกัน		ยสฺสา		(กุลทาริกาย)	แห่งเด็กหญิงแห่งตระกูล		(อตฺถุิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		กุลทาริกา)	อ.เด็กหญิงแห่งตระกูลนั้น		สมานชื่าติกา	ชื่่่�อว่าสมานชื่าติกา	
(ผู้มีชื่าติเสมอกัน),	ได้แก่เด็กหญิงแห่งตระกูล.
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กุลทาริกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะเห์ว่า
	 กุลสฺส		ทาริกา		กุลทาริกา.	(กุล	+	ทาริกา)
	 ทาริกา	อ.เด็กหญิง		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลทาริกา	ชื่่�อว่ากุลทาริกา.	(เด็กหญิงแห่งตระกูล)

มาลาคุโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาลาย		คุโล		มาลาคุโล.	(มาลา	+	คุล)
	 คุโล	อ.กลุ่ม		มาลาย	แห่งระเบียบ		มาลาคุโล	ชื่่�อว่ามาลาคุล.	(กลุ่มระเบียบ)

ปณฺณรสโสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา,  วิิสาขา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวาสัททัตถุสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 ปณฺณรส		วา		โสฬส		วา		วสฺสานิ		ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ.	(ปณฺณรส	+	โสฬส	+	วสฺส)	
วาสัททัตถุสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		ปณฺณรส		วา	สิบห้าหร่อ		โสฬส		วา	หร่อว่า	สิบหก		ปณฺณรสโสฬส- 
วสฺสานิ	ชื่่�อว่าปณฺณรสโสฬสวสฺส.	(	๑๕	หร่อ	๑๖	ปี)
	 ๒.	 ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ		อสฺสา		อตฺถุีติ		ปณฺณรสโสฬสวสฺสา,		วิสาขา.	(ปณฺณรสโสฬสวสฺส	
+	ณปัจจัย)	อัสสัตถุิตัทธิต
	 	 ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ	อ.กาลฝน	๑๕	หร่อ	๑๖	ท.		อสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขานั้น		
อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		ปณฺณรสโสฬสวสฺสา	ชื่่�อว่าปณฺณรสโสฬส
วสฺสา	(มีกาลฝน	๑๕	หร่อ	๑๖),	ได้แก่นางวิสาขา
	 ๓.	 ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ		อิติ		อุทฺเทสิกา		ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา,		วิสาขา.	(ปณฺณรส-
โสฬสวสฺส	+	อิติ	+	อุทฺเทสิกา)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 วิสาขา	อ.นางวิสาขา		อุทฺเทสิกา	อันบุคคลพึงแสดงขึ้น		ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ		อิติ	ว่ามี
กาลฝน	๑๕	หร่อ	๑๖	ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา	ชื่่�อว่าปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา	(อันบุคคลพึงแสดงขึ้น
ว่ามีกาลฝน	๑๕	หร่อ	๑๖),	ได้แก่นางวิสาขา.
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สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตฺา,  วิิสาขา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		อาภรณานิ		จาติ		สพฺพาภรณานิ.	(สพฺพ	+	อาภรณ)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อาภรณานิ		จ	เป็นเคร่�อง
อาภรณ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพาภรณานิ	ชื่่�อว่าสพฺพาภรณ.	(เคร่�องอาภรณ์ทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพาภรเณหิ	 	 ปฏิมณฺฑิตา	 	 สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา,	 	 วิสาขา.	 (สพฺพาภรณ	 +	 
ปฏิมณฺฑิตา)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (วิสาขา)	อ.นางวิสาขา		ปฏิมณฺฑิตา	ผู้ทรงประดับแล้ว		สพฺพาภรเณหิ	ด้วยเคร่�องอาภรณ์
ทั้งปวง	ท.		สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา	ชื่่�อว่าสพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา	 (ผู้ทรงประดับด้วยเคร่�องอาภรณ์ทั้ง
ปวง),	ได้แก่นางวิสาขา.

ปกติคมนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกติยา		คมนํ		ปกติคมนํ.	(ปกติ	+	คมน)
	 คมนํ	อ.การไป		ปกติยา	ตามปกติ		ปกติคมนํ	ชื่่�อว่าปกติคมน.	(การไปตามปกติ)

วิตฺฺถุาภรณานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วตฺถุานิ		จ		อาภรณานิ		จ		วตฺถุาภรณานิ.	(วตฺถุ	+	อาภรณ)
	 วตฺถุานิ		จ	อ.ผ้า	ท.	ด้วย		อาภรณานิ		จ	อ.อาภรณ์	ท.	ด้วย		วตฺถุาภรณานิ	ชื่่�อว่าวตฺถุาภรณ.	
(ผ้าและอาภรณ์)

ปสฺสิตฺุกามา,  พฺราหฺมณา

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสฺสิตุํ		กาเมนฺตีติ		ปสฺสิตุกามา,		พฺราหฺมณา.	(ปสฺสิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	
+	ณปัจจัย)
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	 (เย		พฺราหฺมณา)	อ.พราหมณ์	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ปสฺสิตุํ	เพ่�ออันเห็น		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เต		พฺราหฺมณา)	อ.พราหมณ์	ท.	เหล่านั้น		ปสฺสิตุกามา	ชื่่�อว่าปสฺสิตุกาม	(ผู้ใคร่เพ่�ออันเห็น),	
ได้แก่พราหมณ์ทั้งหลาย.

อลสชาตฺิกา,  ธีตฺา

	 ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อลสสฺส		ชื่าติ		ยสฺสาติ		อลสชื่าติกา,		ธีตา.	(อลส	+	ชื่าติ)
	 ชื่าติ	 อ.ชื่าติ	 	อลสสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	ผู้เกียจคร้าน		ยสฺสา		 (ธีตาย)	แห่งธิดาใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ธีตา)	อ.ธิดานั้น		อลสชื่าติกา	ชื่่�อว่าอลสชื่าติกา	(ผู้มีชื่าติแห่ง
บุคคลผู้เกียจคร้าน),	ได้แก่ธิดา.

กญฺชิกมตฺตํ,  วตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กญฺชื่ิกา		มตฺตา		ยสฺสาติ		กญฺชื่ิกมตฺตํ,		วตฺถุุ.	(กญฺชื่ิกา	+	มตฺตา)
	 กญฺชื่ิกา	อ.ข้าวปลายเกรียน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วตฺถุุสฺส)	แห่งวัตถุุใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		วตฺถุุ)	อ.วัตถุุนั้น		กญฺชื่ิกมตฺตํ	ชื่่�อว่ากญฺชื่ิกมตฺต	(มีข้าวปลายเกรียนเป็นประมาณ,	
สักว่าข้าวปลายเกรียน),	ได้แก่วัตถุุ.	

กํสตฺาลสฺสโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กํสตาลสฺส		สโร		กํสตาลสฺสโร.	(กํสตาล	+	สร)
	 สโร	อ.เสียง		กํสตาลสฺส	แห่งกังสดาล		กํสตาลสฺสโร	ชื่่�อว่ากํสตาลสฺสร.	(เสียงกังสดาล)

มธุรสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มธุโร		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มธุรสทฺโท.	(มธุร	+	สทฺท)
	 มธุโร		จ	อ.อันไพเราะด้วย		โส	อ.อันไพเราะนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มธุรสทฺโท	ชื่่�อว่ามธุรสทฺท.	(เสียงอันไพเราะ)	 	
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ปริวิาริตฺฺถุิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริวารา		จ		ตา		อิตฺถุิโย		จาติ		ปริวาริตฺถุิโย.	(ปริวาร	+	อิตฺถุิโย)
	 ปริวารา		จ	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถุิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปริวาริตฺถุิโย	ชื่่�อว่าปริวาริตฺถุี.	(หญิงผู้เป็นบริวาร,	หญิงบริวาร)

วิตฺฺถุาลงฺการา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วตฺถุานิ		จ		อลงฺการา		จ		วตฺถุาลงฺการา.	(วตฺถุ	+	อลงฺการ)
	 วตฺถุานิ		จ	อ.ผ้า	ท.	ด้วย		อลงฺการา		จ	อ.เคร่�องอลังการ	ท.	ด้วย		วตฺถุาลงฺการา	ชื่่�อว่า 
วตฺถุาลงฺการ.	(ผ้าและเคร่�องอลังการ)	

อาคมนมตฺตํ,  การณํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อาคมนมตฺตํ,		การณํ.	(อาคมน	+	มตฺตา)
	 อาคมนํ	อ.การมา		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(ตํ		การณํ)	อ.เหตุนั้น		อาคมนมตฺตํ	ชื่่�อว่าอาคมนมตฺต	(มีการมาเป็นประมาณ,	สักว่าการ
มา),	ได้แก่เหตุ.

พลวิตฺรา,  วิิสาขา

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพา		อิมา		พลวนฺตี,		อยมิมาสํ		วิเสเสน		พลวนฺตีติ		พลวตรา,		วิสาขา.	(พลวนฺตุ	+	ตร
ปัจจัย)
	 อิมา		(อิตฺถุิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านี้		สพฺพา	ทั้งปวง		พลวนฺตี	เป็นหญิงมีกําลัง		(โหนฺติ)	ย่อม
เป็น,		อยํ	(วิสาขา)	อ.นางวิสาขานี้		พลวนฺตี	เป็นผู้มีกําลัง		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิมาสํ		(อิตฺถุีนํ)	กว่า
หญิง	ท.	เหล่านี้		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(อยํ		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานี้		พลวตรา	ชื่่�อว่า
พลวตรา	(ผู้มีกําลังกว่า),	ได้แก่นางวิสาขา.
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สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโตฺ,  ราชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		อาภรณานิ		จาติ		สพฺพาภรณานิ.	(สพฺพ	+	อาภรณ)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อาภรณานิ		จ	เป็นเคร่�อง
อาภรณ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพาภรณานิ	ชื่่�อว่าสพฺพาภรณ.	(เคร่�องอาภรณ์ทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพาภรเณหิ		ปฏิมณฺฑิโต		สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต,		ราชื่า.	(สพฺพาภรณ	+	ปฏิมณฺฑิต)		
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
	 	 (ราชื่า)	 อ.พระราชื่า	 	 ปฏิมณฺฑิโต	 ผู้ทรงประดับแล้ว	 	 สพฺพาภรเณหิ	 ด้วยเคร่�องอาภรณ์ 
ทั้งปวง	 ท.	 	 สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต	 ชื่่�อว่าสพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิต	 (ผู้ทรงประดับด้วยเคร่�องอาภรณ์ 
ทั้งปวง),	ได้แก่พระราชื่า.

ราชงฺคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รญฺโญ		องฺคโณ		ราชื่งฺคโณ.	(ราชื่	+	องฺคณ)
	 องฺคโณ	อ.เนิน		รญฺโญ	ของพระราชื่า		ราชื่งฺคโณ	ชื่่�อว่าราชื่งฺคณ.	(เนินของพระราชื่า,สนามหลวง)

มงฺคลหตฺถี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มงฺคลญฺจ		ตํ		หตฺถุี		จาติ		มงฺคลหตฺถุี.	(มงฺคล	+	หตฺถุี)
	 มงฺคลํ		จ	อ.ตัวเป็นมงคลด้วย		ตํ	อ.ตัวเป็นมงคลนั้น		หตฺถุี		จ	เป็นชื่้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		มงฺคลหตฺถุี	ชื่่�อว่ามงฺคลหตฺถุี.	(ชื่้างตัวเป็นมงคล,	ชื่้างมงคล)

วิารณลีฬฺหา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วารณสฺส		ลีฬฺหา		วารณลีฬฺหา.	(วารณ	+	ลีฬฺหา)
	 ลีฬฺหา	อ.การเย่้องกราย		วารณสฺส	แห่งชื่้าง		วารณลีฬฺหา	ชื่่�อว่าวารณลีฬฺหา.	(การเย่้องกราย
แห่งชื่้าง)
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สมิตคมนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมิตญฺจ		ตํ		คมนญฺจาติ		สมิตคมนํ.	(สมิต	+	คมน)
	 สมิตํ		จ	อ.อันสงบด้วย		ตํ	อ.อันสงบนั้น		คมนํ		จ	เป็นการไปด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สมิต
คมนํ	ชื่่�อว่าสมิตคมน.	(การไปอันสงบ)

องฺคปฺปจฺจงฺคานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 องฺคานิ		จ		ปจฺจงฺคานิ		จ		องฺคปฺปจฺจงฺคานิ.	(องฺค	+	ปจฺจงฺค)
	 องฺคานิ		จ	อ.อวัยวะใหญ่	ท.	ด้วย		ปจฺจงฺคานิ		จ	อ.อวัยวะน้อย	ท.	ด้วย	องฺคปฺปจฺจงฺคานิ	ชื่่�อ
ว่าองฺคปฺปจฺจงฺค.	(อวัยวะใหญ่น้อย)

วิิกฺกีณิยภณฺฑํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิกฺกีณิยญฺจ		ตํ		ภณฺฑญฺจาติ		วิกฺกีณิยภณฺฑํ.	(วิกฺกีณิย	+	ภณฺฑ)
	 วิกฺกีณิยํ		จ	อ.อันมารดาและบิดาพึงขายด้วย		ตํ	อ.อันมารดาและบิดาพึงขายนั้น		ภณฺฑํ		จ	เป็น
ภัณฑะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วิกฺกีณิยภณฺฑํ	ชื่่�อว่าวิกฺกีณิยภณฺฑ.	(ภัณฑะอันมารดาบิดาพึงขาย)

เปสนตฺฺถุาย

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เปสนสฺส  อตฺฺถุาย  เปสนตฺฺถุาย. (เปสน + อตฺฺถุ)
	 อตฺถุาย	เพ่�อประโยชื่น์		เปสนสฺส	แก่การส่งไป		เปสนตฺถุาย	ชื่่�อว่าเปสนตฺถุ.	(ประโยชื่น์แก่การส่ง
ไป)

ปรกุลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปรญฺจ		จ		ตํ		กุลญฺจาติ		ปรกุลํ.	(ปร	+	กุล)
	 ปรํ		จ	อ.อ่�นด้วย		ตํ	อ.อ่�นนั้น		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรกุลํ	ชื่่�อว่าปร
กุล.	(ตระกูลอ่�น)
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นิวิตฺฺถุทุสฺสกณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นิวตฺถุญฺจ		ตํ		ทุสฺสญฺจาติ		นิวตฺถุทุสฺสํ.	(นิวตฺถุ	+	ทุสฺส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นิวตฺถุํ		จ	อ.อันตนนุ่งแล้วด้วย		ตํ	อ.อันตนนุ่งแล้วนั้น		ทุสฺสํ		จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		นิวตฺถุทุสฺสํ	ชื่่�อว่านิวตฺถุทุสฺส.	(ผ้าที�ตนนุ่งแล้ว)
	 ๒.	 นิวตฺถุทุสฺสสฺส		กณฺโณ		นิวตฺถุทุสฺสกณฺโณ.	(นิวตฺถุทุสฺส	+		กณฺณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กณฺโณ	 อ.มุม	 	 นิวตฺถุทุสฺสสฺส	 แห่งผ้าอันตนนุ่งแล้ว	 	 นิวตฺถุทุสฺสกณฺโณ	 ชื่่�อว่านิวตฺถุ- 
ทุสฺสกณฺณ.	(มุมผ้าที�ตนนุ่งแล้ว)

ปตฺิตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปติตกาโล.	(ปติต	+	กาล)
	 ปติตํ		จ	อ.เป็นที�ตกไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ตกไปแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ปติตกาโล	ชื่่�อว่าปติตกาล.	(กาลเป็นที�ตกไป)

ปสาธนภณฺฑํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสาธนญฺจ		ตํ		ภณฺฑญฺจาติ		ปสาธนภณฺฑํ.	(ปสาธน	+	ภณฺฑ)
	 ปสาธนํ		จ	อ.เป็นเคร่�องประดับด้วย		ตํ	อ.เป็นเคร่�องประดับนั้น		ภณฺฑํ		จ	เป็นภัณฑะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ปสาธนภณฺฑํ	ชื่่�อว่าปสาธนภณฺฑ.	(ภัณฑะเป็นเคร่�องประดับ)	

กถุนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กถุนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		กถุนกาโล.	(กถุน	+	กาล)
	 กถุนํ		จ	อ.เป็นที�กล่าวด้วย		ตํ	อ.เป็นที�กล่าวนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
กถุนกาโล	ชื่่�อว่ากถุนกาล.	(กาลเป็นที�กล่าว)
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ทนฺตฺสมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทนฺตานํ		สมฺปตฺติ		ทนฺตสมฺปตฺติ.	(ทนฺต	+	สมฺปตฺติ)
	 สมฺปตฺติ	อ.สมบัติ		ทนฺตานํ	แห่งฟัน	ท.		ทนฺตสมฺปตฺติ	ชื่่�อว่าทนฺตสมฺปตฺติ.	(สมบัติแห่งฟัน)

เอวิรูปา,  สมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นฉัฏฐทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 เอวํ		รูปํ		อสฺสาติ		เอวรูปา,		สมฺปตฺติ.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		อสฺสา		(สมฺปตฺติยา)	แห่งสมบัตินั้น		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(สา		สมฺปตฺติ)	อ.สมบัตินั้น		เอวรูปา	ชื่่�อว่าเอวรูปา	(มีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้),	ได้แก่สมบัติ.

ทิฏฺ€ปุพพา,  สมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นอยุตตัตถุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€า		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺพา,		สมฺปตฺติ.	(ทิฏฺ€า	+	ปุพฺพ)
	 (สมฺปตฺติ)	อ.สมบัติ		(อมฺเหหิ)		ทิฏฺ€า	อันเรา	ท.	เห็นแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ทิฏฺ€ปุพฺพา	ชื่่�อว่าทิฏฺ€ปุพฺพา	(เคยเห็นแล้ว),	ได้แก่สมบัติ.

กตรนครํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตรญฺจ		ตํ		นครญฺจาติ		กตรนครํ.	(กตร	+	นคร)
	 กตรํ		จ	อ.ไหนด้วย		ตํ	อ.ไหนนั้น		นครํ		จ	เป็นเม่องด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		กตรนครํ	 
ชื่่�อว่ากตรนคร.	(เม่องไหน)

เสฏฺ€ิกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฏฺ€ิสฺส		กุลํ		เสฏฺ€ิกุลํ.	(เสฏฺ€ี	+	กุล)
	 กุลํ	อ.ตระกูล		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิกุลํ	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิกุล.	(ตระกูลเศรษฐี)
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อยฺยปุตฺฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อยฺยสฺส  ปุตฺฺโตฺ  อยฺยปุตฺฺโตฺ. (อยฺย + ปุตฺฺตฺ)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		อยฺยสฺส	ของเจ้าพระคุณ		อยฺยปุตฺโต	ชื่่�อว่าอยฺยปุตฺต.	(บุตรของเจ้าพระคุณ)

สมานชาตฺิกํ,  กุลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมานา		ชื่าติ		ยสฺสาติ		สมานชื่าติกํ,		กุลํ.	(สมานา	+	ชื่าติ)
	 ชื่าติ	อ.ชื่าติ		สมานา	อันเสมอกัน		ยสฺส		(กุลสฺส)	แห่งตระกูลใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		สมานชื่าติกํ	ชื่่�อว่าสมานชื่าติก	(มีชื่าติเสมอกัน),	ได้แก่ตระกูล.	

อาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคมนกาโล.	(อาคมน	+	กาล)
	 อาคมนํ		จ	อ.เป็นที�มาด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มานั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
อาคมนกาโล	ชื่่�อว่าอาคมนกาล.	(กาลเป็นที�มา)

ปิลนฺธนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิลนฺธนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปิลนฺธนกาโล.	(ปิลนฺธน	+	กาล)
	 ปิลนฺธนํ		จ	อ.เป็นที�ประดับด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ประดับนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ปิลนฺธนกาโล	ชื่่�อว่าปิลนฺธนกาล.	(กาลเป็นที�ประดับ)

อิสฺสรทาริกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิสฺสรสฺส		ทาริกา		อิสฺสรทาริกา.	(อิสฺสร	+	ทาริกา)
	 ทาริกา	อ.เด็กหญิง		อิสฺสรสฺส	ของอิสรชื่น		อิสฺสรทาริกา	ชื่่�อว่าอิสฺสรทาริกา.	(เด็กหญิงของอิสร-
ชื่น)	 	
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รถุาทีนิ,  ยานานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รโถุ		อาทิ		เยสนฺติ		รถุาทีนิ,		ยานานิ.	(รถุ	+	อาทิ)
	 รโถุ	อ.รถุ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ยานานํ)	แห่งยาน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(ตานิ		ยานานิ)	อ.ยาน	ท.	เหล่านั้น		รถุาทีนิ	ชื่่�อว่ารถุาทิ	(มีรถุเป็นต้น),	ได้แก่ยานพาหนะทั้งหลาย.

ปกตฺิยานกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกติยา		ยานกํ		ปกติยานกํ.	(ปกติ	+	ยานก)
	 ยานกํ	อ.ยาน		ปกติยา	ตามปกติ		ปกติยานกํ	ชื่่�อว่าปกติยานก.	(ยานตามปกติ)

ตฺาลปณฺณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตาลสฺส		ปณฺณํ		ตาลปณฺณํ.	(ตาล	+	ปณฺณ)
	 ปณฺณํ	อ.ใบ		ตาลสฺส	แห่งตาล		ตาลปณฺณํ	ชื่่�อว่าตาลปณฺณ.	(ใบตาล)

นิวิตฺฺถุสาฏโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวตฺโถุ		จ		โส		สาฏโก		จาติ		นิวตฺถุสาฏโก.	(นิวตฺถุ	+	สาฏก)
	 นิวตฺโถุ		จ	อ.อันตนนุ่งแล้วด้วย		โส	อ.อันตนนุ่งแล้วนั้น		สาฏโก		จ	เป็นผ้าสาฎกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		นิวตฺถุสาฏโก	ชื่่�อว่านิวตฺถุสาฏก.	(ผ้าสาฎกที�ตนนุ่งแล้ว)

ทสนฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทสสฺส		อนฺโต		ทสนฺโต.	(ทส	+	อนฺต)
	 อนฺโต	อ.ชื่าย		ทสสฺส	แห่งผ้า		ทสนฺโต	ชื่่�อว่าทสนฺต.	(ชื่ายผ้า)
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สปริวิารา,  กุมาริกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		ปริวาเรน		ยา		วตฺตตีติ		สปริวารา,		กุมาริกา.	(สห	+	ปริวาร)
	 ยา		(กุมาริกา)	อ.เด็กหญิงใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรน	ด้วยบริวาร		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		กุมาริกา)	อ.เด็กหญิงนั้น		สปริวารา	ชื่่�อว่าสปริวารา	(ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร,	พร้อมกับ
บริวาร,	มีบริวาร),	ได้แก่เด็กหญิง.

จตฺฺตฺาฬีสโกฏิโย

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตฺตาฬีส		โกฏิโย		จตฺตาฬีสโกฏิโย.	(จตฺตาฬีส	+	โกฏิ)
	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		จตฺตาฬีส	สี�สิบ		จตฺตาฬีสโกฏิโย	ชื่่�อว่าจตฺตาฬีสโกฏิ.	(๔๐	โกฏิ)	

กากณิกมตฺฺตฺํ,  ธนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กากณิกํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		กากณิกมตฺตํ,		ธนํ.	(กากณิก	+	มตฺตา)
	 กากณิกํ	อ.กากณิก		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ธนสฺส)	แห่งทรัพย์ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		กากณิกมตฺตํ	ชื่่�อว่ากากณิกมตฺต	(มีกากณิกเป็นประมาณ,	สักว่ากากณิก),	ได้แก่ทรัพย์.

อารกฺขมตฺฺตฺา,  กิริยา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อารกฺโข  มตฺฺตฺา  ยสฺสาตฺิ  อารกฺขมตฺฺตฺา,  กิริยา. (อารกฺข + มตฺฺตฺา)
	 อารกฺโข	อ.การอารักขา		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(กิริยาย)	แห่งกิริยาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		อารกฺขมตฺโต	ชื่่�อว่าอารกฺขมตฺต	(มีการอารักขาเป็นประมาณ,	สักว่าการอารักขา),	ได้แก่
กิริยา.
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ลทฺธกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลทฺธญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ลทฺธกาโล.	(ลทฺธ	+	กาล)
	 ลทฺธํ		จ	อ.เป็นที�อันเขาได้แล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�อันเขาได้แล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ลทฺธกาโล	ชื่่�อว่าลทฺธกาล.	(กาลเป็นที�อันเขาได้แล้ว)

เอกาหํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกํ		อหํ		เอกาหํ.	(เอก	+	อห)
	 อหํ	อ.วัน	เอกํ	หนึ�ง		เอกาหํ	ชื่่�อว่าเอกาห.	(หนึ�งวัน)

ทฺวิีหํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทฺว		อหานิ		ทฺวีหํ.	(ทฺวิ	+	อห)
	 อหานิ	อ.วัน	ท.		เทฺว	สอง		ทฺวีหํ	ชื่่�อว่าทฺวีห.	(สองวัน)

มหากุลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตญฺจ		ตํ		กุลญฺจาติ		มหากุลํ.	(มหนฺต	+	กุล)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่นั้น		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหากุลํ	
ชื่่�อว่ามหากุล.	(ตระกูลใหญ่)

ราชพลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รญฺโญ		พลํ		ราชื่พลํ.	(ราชื่	+	พล)
	 พลํ	อ.กําลังพล		รญฺโญ	ของพระราชื่า		ราชื่พลํ	ชื่่�อว่าราชื่พล.	(กําลังพลของพระราชื่า)
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กาตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ,  กิจฺจํ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาตพฺพสฺส		ยุตฺตกํ		กาตพฺพยุตฺตกํ,		กิจฺจํ.	(กาตพฺพ	+	ยุตฺตก)
	 (กิจฺจํ)	อ.กิจ		ยุตฺตกํ	อันควรแล้ว		(อตฺตนา)		กาตพฺพสฺส		(กิจฺจสฺส)	แก่กิจ	อันอันตน	พึงกระทํา		
กาตพฺพยุตฺตกํ	ชื่่�อว่ากาตพฺพยุตฺตก	(ควรแก่กิจอันตนพึงทํา),	ได้แก่กิจ.

เคหโคปกมตฺโต,  ชโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 เคหํ		โคเปตีติ		เคหโคปโก.	(เคหสทฺทูปปท	+	คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	ณฺวุปัจจัย)
ทุติยาตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กิตันตสมาส	
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		โคเปติ	ย่อมคุ้มครอง		เคหํ	ซึ�งเร่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		เคหโคปโก	ชื่่�อว่าเคหโคปก.	(ผู้คุ้มครองเร่อน,	ผู้ดูแลบ้าน)
	 ๒.	 เคหโคปโก		มตฺตา		ยสฺสาติ		เคหโคปกมตฺโต,		ชื่โน.	(เคหโคปก	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เคหโคปโก	อ.บุคคลผู้คุ้มครองซึ�งเร่อน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		 (ชื่นสฺส)	แห่งชื่นใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ชื่โน)	อ.ชื่นนั้น		เคหโคปกมตฺโต	ชื่่�อว่าเคหโคปกมตฺต	(ผู้มีผู้คุ้มครอง
เร่อนเป็นประมาณ,	สักว่าผู้คุ้มครองเร่อน),	ได้แก่ชื่น.

เสสชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสโส		จ		โส		ชื่โน		จาติ		เสสชื่โน.	(เสส	+	ชื่น)
	 เสโส		จ	อ.ที�เหล่อด้วย		โส	อ.ที�เหล่อนั้น		ชื่โน		จ	เป็นชื่นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เสสชื่โน	
ชื่่�อว่าเสสชื่น.	(ชื่นที�เหล่อ)

อฑฺฒโยชนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
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	 ๑.	 โยชื่นสฺส		อฑฺฒํ		ยสฺสาติ		อฑฺฒโยชื่โน,		มคฺโค.	(อฑฺฒ	+	โยชื่น)	ทวิปทภินนาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 อฑฺฒํ	อ.กึ�ง		โยชื่นสฺส	แห่งโยชื่น์		ยสฺส		(มคฺคสฺส)	แห่งหนทางใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		มคฺโค)	อ.หนทางนั้น		อฑฺฒโยชื่โน	ชื่่�อว่าอฑฺฒโยชื่น	(มีกึ�งแห่งโยชื่น์),	ได้แก่หนทาง.
	 ๒.	 อฑฺฒโยชื่โน		จ		โส		มคฺโค		จาติ		อฑฺฒโยชื่นมคฺโค.	(อฑฺฒโยชื่น	+	มคฺค)	วิเสสนบุพพ-
บทกัมมธารยสมาส
	 	 อฑฺฒโยชื่โน		จ	อ.อันมีกึ�งแห่งโยชื่น์ด้วย		โส	อ.อันมีกึ�งแห่งโยชื่น์นั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทาง
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อฑฺฒโยชื่นมคฺโค	ชื่่�อว่าอฑฺฒโยชื่นมคฺค.	(หนทางมีครึ�งโยชื่น์)

อุปราชาทโย,  อิสฺสรชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปราชื่า		อาทิ		เยสนฺติ		อุปราชื่าทโย,		อิสฺสรชื่นา.	(อุปราชื่	+	อาทิ)
	 อุปราชื่า	อ.อุปราชื่		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อิสฺสรชื่นานํ)	แห่งอิสรชื่น	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		อิสฺสรชื่นา)	อ.อิสรชื่น	ท.	 เหล่านั้น		อุปราชื่าทโย	ชื่่�อว่าอุปราชื่าทิ	 (มีอุปราชื่
เป็นต้น),	ได้แก่อิสรชื่นทั้งหลาย.	

เสฏฺ€ิธีตฺา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฏฺ€ิสฺส		ธีตา		เสฏฺ€ิธีตา.	(เสฏฺ€ี	+	ธีตุ)
	 ธีตา	อ.ธิดา		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิธีตา	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิธีตุ.	(ธิดาของเศรษฐี)

อภินีหารสมฺปนฺนา,  เสฏฺ€ิธีตฺา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภินีหาเรน		สมฺปนฺนา		อภินีหารสมฺปนฺนา,		เสฏฺ€ิธีตา.	(อภินีหาร	+	สมฺปนฺนา)
	 (เสฏฺ€ิธีตา)	อ.ธิดาของเศรษฐี		สมฺปนฺนา	ผู้ถุึงพร้อมแล้ว		อภินีหาเรน	ด้วยอภินิหาร		อภินีหาร-
สมฺปนฺนา	ชื่่�อว่าอภินีหารสมฺปนฺนา	(ผู้ถุึงพร้อมด้วยอภินิหาร),	ได้แก่ธิดาของเศรษฐี.
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วชิรคฺคติขิิณญฺญาณา,  เสฏฺฺ€ิธีตา

	 เป็นปฐมายตฺถุ	อุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วชื่ิรสฺส		อคฺคํ		วชื่ิรคฺคํ.	(วชื่ิร	+	อคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อคฺคํ	อ.ปลาย		วชื่ิรสฺส	แห่งเพชื่ร		วชื่ิรคฺคํ	ชื่่�อว่าวชื่ิรคฺค.	(ปลายเพชื่ร)
	 ๒.	 ติขิณํ		ญาณํ		ยสฺสาติ		ติขิณญฺญาณา,		เสฏฺ€ิธีตา.	(ติขิณ	+	ณาณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ญาณํ	อ.ปัญญา		ติขิณํ	อันกล้า		ยสฺสา		(เสฏฺ€ิธีตาย)	แห่งธิดาของเศรษฐีใด		(อตฺถุิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เสฏฺ€ิธีตา)	อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น		ติขิณญฺญาณา	ชื่่�อว่าติขิณญฺญาณา	(ผู้มี
ปัญญาอันกล้า),	ได้แก่ธิดาของเศรษฐี.
	 ๓.	 วชื่ิรคฺคํ	 	 อิว	 	 ติขิณญฺญาณา	 	 อยนฺติ	 	 วชื่ิรคฺคติขิณญฺญา,	 	 เสฏฺ€ิธีตา.	 (วชื่ิรคฺค	 +	 
ติขิณญฺญาณา)	ป€มายตฺถุ	อุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อยํ		(เสฏฺ€ิธีตา)	อ.ธิดาของเศรษฐีนี้		ติขิณญฺญาณา	ผู้มีปัญญาอันกล้า		วชื่ิรคฺคํ		อิว	เพียง
ดัง	อ.ปลายแห่งเพชื่ร		วชื่ิรคฺคติขิณญฺญาณา	ชื่่�อว่าวชื่ิรคฺคติขิณญฺญาณา	(ผู้มีปัญญาอันกล้าดุจปลายเพชื่ร),	
ได้แก่ธิดาของเศรษฐี.		

ปตฺฺถุิตฺปตฺฺถุนา,  เสฏฺ€ิธีตฺา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺถุิตา		ปตฺถุนา		ยายาติ		ปตฺถุิตปตฺถุนา,		เสฏฺ€ิธีตา.	(ปตฺถุิตา	+	ปตฺถุนา)
	 ปตฺถุนา	อ.ความปรารถุนา		ยาย		(เสฏฺ€ิธีตาย)	อันธิดาของเศรษฐีใด		ปตฺถุิตา	ปรารถุนาแล้ว		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เสฏฺ€ิธีตา)	อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น		ปตฺถุิตปตฺถุนา	ชื่่�อว่าปตฺถุิตปตฺถุนา	(มีความ
ปรารถุนาอันปรารถุนาแล้ว),	ได้แก่ธิดาของเศรษฐี.

ทาสกมฺมกรา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสา		จ		กมฺมกรา		จ		ทาสกมฺมกรา.	(ทาส	+	กมฺมกร)
	 ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		กมฺมกรา		จ	อ.กรรมกร	ท.	ด้วย		ทาสกมฺมกรา	ชื่่�อว่าทาสกมฺมกร.	
(ทาสและกรรมกร)
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กตฺฺตฺพฺพกิจฺจํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตฺตพฺพญฺจ		ตํ		กิจฺจญฺจาติ		กตฺตพฺพกิจฺจํ.	(กตฺตพฺพ	+	กิจฺจ)
	 กตฺตพฺพํ		จ	อ.อันพึงถุูกกระทําด้วย		ตํ	อ.อันพึงถุูกกระทํานั้น		กิจฺจํ		จ	เป็นกิจด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		กตฺตพฺพกิจฺจํ	ชื่่�อว่ากตฺตพฺพกิจฺจ.	(กิจที�ควรทํา)

หตฺฺถุิอสฺสาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 หตฺถุี		จ		อสฺสา		จ		หตฺถุิอสฺสา.	(หตฺถุี	+	อสฺส)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 หตฺถุี		จ	อ.ชื่้าง	ท.	ด้วย		อสฺสา		จ	อ.ม้า	ท.	ด้วย		หตฺถุิอสฺสา	ชื่่�อว่าหตฺถุิอสฺส.	(ชื่้างและ
ม้า)
	 ๒.	 หตฺถุิอสฺสา		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺถุิอสฺสาทโย,		วาหนสตฺตา.	(หตฺถุิอสฺส	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 หตฺถุิอสฺสา	อ.ชื่้างและม้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วาหนสตฺตานํ)	แห่งสัตว์พาหนะ	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		วาหนสตฺตา)	อ.สัตว์พาหนะ	ท.	เหล่านั้น		หตฺถุิอสฺสาทโย	 
ชื่่�อว่าหตฺถุิอสฺสาทิ	(มีชื่้างและม้าเป็นต้น),	ได้แก่สัตว์พาหนะทั้งหลาย.
 

อสฺสพนฺธาทโย,  ชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อสฺเส		พนฺโธ		อสฺสพนฺโธ.	(อสฺส	+	พนฺธ)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 พนฺโธ	อ.ชื่นผู้ผูก		อสฺเส	ซึ�งม้า	ท.		อสฺสพนฺโธ	ชื่่�อว่าอสฺสพนฺธ.	(ชื่นผู้ผูกม้า)
	 ๒.	 อสฺสพนฺโธ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 อสฺสพนฺธาทโย,	 	 ชื่นา.	 (อสฺสพนฺธ	+	 อาทิ)	 ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อสฺสพนฺโธ	อ.ชื่นผู้ผูกซึ�งม้า		อาทิ	 เป็นต้น		เยสํ		(ชื่นานํ)	แห่งชื่น	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		อสฺสพนฺธาทโย	ชื่่�อว่าอสฺสพนฺธาทิ	(มีชื่นผู้ผูกม้า
เป็นต้น),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.
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มงฺคลจฺฉโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มงฺคลญฺจ		ตํ		ฉโณ		จาติ		มงฺคลจฺฉโณ.	(มงฺคล	+	ฉณ)
	 มงฺคลํ		จ	อ.อันเป็นมงคลด้วย		ตํ	อ.อันเป็นมงคลนั้น		ฉโณ		จ	เป็นมหรสพด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		มงฺคลจฺฉโณ	ชื่่�อว่ามงฺคลจฺฉณ.	(มหรสพอันเป็นมงคล)

มงฺคลฏฺฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มงฺคลญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		มงฺคลฏฺ€านํ.	(มงฺคล	+	€าน)
	 มงฺคลํ		จ	อ.อันเป็นมงคลด้วย		ตํ	อ.อันเป็นมงคลนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มงฺคลฏฺ€านํ	ชื่่�อว่ามงฺคลฏฺ€าน.	(ที�อันเป็นมงคล)	

อสฺสรกฺขณาทีนิ,  กิจฺจานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อสฺสานํ		รกฺขณํ		อสฺสรกฺขณํ.	(อสฺส	+	รกฺขณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 รกฺขณํ	อ.การรักษา		อสฺสานํ	ซึ�งม้า	ท.		อสฺสรกฺขณํ	ชื่่�อว่าอสฺสรกฺขณ.	(การรักษาม้า)
	 ๒.	 อสฺสรกฺขณํ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 อสฺสรกฺขณาทีนิ,	 	 กิจฺจานิ.	 (อสฺสรกฺขณ	+	 อาทิ)	 ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อสฺสรกฺขณํ	อ.การรักษาซึ�งม้า		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กิจฺจานํ)	แห่งกิจ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	
มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตานิ	 	 กิจฺจานิ)	 อ.กิจ	 ท.	 เหล่านั้น	 	 อสฺสรกฺขณาทีนิ	 ชื่่�อว่าอสฺสรกฺขณาทิ	 
(มีการรักษาม้าเป็นต้น),	ได้แก่กิจทั้งหลาย.
 

รตฺฺตฺสุวิณฺณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตฺตญฺจ		ตํ		สุวณฺณญฺจาติ		รตฺตสุวณฺณํ.	(รตฺต	+	สุวณฺณ)
	 รตฺตํ		จ	อ.อันมีสีสุกด้วย		ตํ	อ.อันมีสีสุกนั้น		สุวณฺณํ		จ	เป็นทองด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
รตฺตสุวณฺณํ	ชื่่�อว่ารตฺตสุวณฺณ.	(ทองมีสีสุก)
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นิกฺขสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิกฺขานํ		สหสฺสํ		นิกฺขสหสฺสํ.	(นิกฺข	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		นิกฺขานํ	แห่งลิ�ม	ท.		นิกฺขสหสฺสํ	ชื่่�อว่านิกฺขสหสฺส.	(ลิ�มหนึ�งพัน)

รชตฺมณิมุตฺฺตฺาปวิาฬวิชิราทีนิ,  รตฺนานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะดังนี้
			 ๑.	 รชื่ตญฺจ		มณิ		จ		มุตฺตา		จ		ปวาฬญฺจ		วชื่ิรญฺจ		รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิรานิ.	(รชื่ต	+	
มณิ	+	มุตฺตา	+	ปวาฬ	+	วชื่ิร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 รชื่ตํ		จ	อ.เงินด้วย		มณิ		จ	อ.แก้วมณีด้วย		มุตฺตา		จ	อ.แก้วมุกดาด้วย		ปวาฬํ		จ	
อ.แก้วประพาฬด้วย		วชื่ิรํ		จ	อ.	เพชื่รด้วย		รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิรานิ	ชื่่�อว่ารชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิร.	
(เงิน	แก้วมณี	แก้วมุกดา	แก้วประพาฬ	และเพชื่ร)
	 ๒.	 รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิรานิ		อาทิ		เยสนฺติ		รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิราทีนิ,		รตนานิ.	(รชื่ต-
มณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิรานิ	อ.เงิน	แก้วมณี	แก้วมุกดา	แก้วประพาฬ	และเพชื่ร	ท.		อาทิ	
เป็นต้น		เยสํ		(รตนานํ)	แห่งรัตนะ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		รตนานิ)	
อ.รัตนะ	ท.	เหล่านั้น		รชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิราทีนิ	ชื่่�อว่ารชื่ตมณิมุตฺตาปวาฬวชื่ิราทิ	(มีเงิน	แก้วมณี	แก้ว
มุกดา	แก้วประพาฬ	และเพชื่รเป็นต้น),	ได้แก่รัตนะทั้งหลาย.

ตฺทนุรูปานิ,  รตฺนานิ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตสฺส		อนุรูปานิ		ตทนุรูปานิ.	(ต	+	อนุรูป)
	 (รตนานิ)	 อ.รัตนะ	 ท.	 	 อนุรูปานิ	 อันสมควร	 	 ตสฺส	 	 (รตฺตสุวณฺณสฺส)	 แก่ทองมีสีสุกนั้น		 
ตทนุรูปานิ	ชื่่�อว่าตทนุรูป.	(สมควรแก่ทองมีสีสุกนั้น)
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กตฺิปาหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กติปิ		อหํ		กติปาหํ.	(กติปิ	+	อห)

	 อหํ	อ.วัน		กติปิ	อันเล็กน้อย		กติปาหํ	ชื่่�อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	เพียงสองสามวัน)

ภรณโปสนํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์
	 ภรณญฺจ		โปสนญฺจ		ภรณโปสนํ.	(ภรณ	+	โปสน)
	 ภรณํ		จ	อ.การเลี้ยงด้วย		โปสนํ		จ	อ.การบํารุงด้วย		ภรณโปสนํ	ชื่่�อว่าภรณโปสน.	(การเลี้ยง
และการบํารุง)

วิสฺสกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วิสฺสสฺส  กาโล  วิสฺสกาโล. (วิสฺส + กาล)
	 กาโล	อ.กาล		วสฺสสฺส	แห่งฤดูฝน		วสฺสกาโล	ชื่่�อว่าวสฺสกาล.	(กาลแห่งฤดูฝน)

จาตฺุมฺมาสํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตฺตาโร		มาสา		จาตุมฺมาสํ.	(จตุ	+	มาส)
	 มาสา	อ.เด่อน	ท.		จตฺตาโร	สี�		จาตุมฺมาสํ	ชื่่�อว่าจาตุมฺมาส.	(๔	เด่อน)	

เปสิตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เปสิตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		เปสิตกาโล.	(เปสิต	+	กาล)
	 เปสิตํ		จ	อ.เป็นที�ถุูกส่งไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ถุูกส่งไปแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		เปสิตกาโล	ชื่่�อว่าเปสิตกาล.	(กาลเป็นที�ถุูกส่งไปแล้ว)
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นิจฺจนกฺขตฺฺตฺํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิจฺจํ		นกฺขตฺตํ		นิจฺจนกฺขตฺตํ.	(นิจฺจ	+	นกฺขตฺต)
	 นกฺขตฺตํ	อ.นักษัตร		นิจฺจํ	เน่องนิตย์		นิจฺจนกฺขตฺตํ	ชื่่�อว่านิจฺจนกฺขตฺต.	(นักษัตรเน่องนิตย์)

มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะดังนี้	
	 ๑.	 มาลา		จ		คนฺโธ		จ		วตฺถุญฺจ		มาลาคนฺธวตฺถุานิ.	(มาลา	+	คนฺธ	+	วตฺถุ)	อิตรีตร- 
โยคทวันทสมาส
	 	 มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		วตฺถุํ		จ	อ.ผ้าด้วย		มาลาคนฺธ- 
วตฺถุานิ	ชื่่�อว่ามาลาคนฺธวตฺถุ.	(ระเบียบ	ของหอม	และผ้า)
	 ๒.	 มาลาคนฺธวตฺถุานิ		อาทิ		เยสนฺติ		มาลาคนฺธวตฺถุาทีนิ,		วตฺถุูนิ.	(มาลาคนฺธวตฺถุ	+	อาทิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มาลาคนฺธวตฺถุานิ	อ.ระเบียบ	ของหอม	และผ้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถุูนํ)	แห่งผ้า	
ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถุูนิ)	อ.วัตถุุ	ท.	เหล่านั้น		มาลาคนฺธวตฺถุาทีนิ	
ชื่่�อว่ามาลาคนฺธวตฺถุาทิ	(มีระเบียบ	ของหอม	และผ้าเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุุทั้งหลาย.

พหุปณฺณากาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหุ		จ		โส		ปณฺณากาโร		จาติ		พหุปณฺณากาโร.	(พหุ	+	ปณฺณาการ)
	 พหุ		จ	อ.อันมากด้วย		โส	อ.อันมากนั้น		ปณฺณากาโร		จ	เป็นเคร่�องบรรณาการด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		พหุปณฺณากาโร	ชื่่�อว่าพหุปณฺณาการ.	(เคร่�องบรรณาการอันมาก)	

กมฺมาธิฏฺ€ายิกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมํ		อธิฏฺ€ายิกา		กมฺมาธิฏฺ€ายิกา,		ชื่นา.	(กมฺม	+	อธิฏฺ€ายิกา)
	 (ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.		อธิฏฺ€ายิกา	ผู้ดูแล		กมฺมํ	ซึ�งการงาน		กมฺมาธิฏฺ€ายิกา	ชื่่�อว่ากมฺมาธิฏฺ€ายิกา	
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(ผู้ดูแลการงาน),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

พลกาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลานํ		กาโย		พลกาโย.	(พล	+	กาย)
	 กาโย	อ.หมู่		พลานํ	แห่งกําลังพล	ท.		พลกาโย	ชื่่�อว่าพลกาย.	(หมู่กําลังพล)

ภตฺฺตฺปจนทารูนิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภตฺตานํ		ปจนานิ		ภตฺตปจนานิ.	(ภตฺต	+	ปจน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปจนานิ	อ.เป็นเคร่�องหุง	ท.		ภตฺตานํ	ซึ�งภัตร	ท.		ภตฺตปจนานิ	ชื่่�อว่าภตฺตปจน.	(เป็นเคร่�อง
หุงภัตร)
	 ๒.	 ภตฺตปจนานิ		จ		ตานิ		ทารูนิ		จาติ		ภตฺตปจนทารูนิ.	(ภตฺตปจน	+	ทารุ)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 ภตฺตปจนานิ		จ	อ.เป็นเคร่�องหุงซึ�งภัตร	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.เป็นเคร่�องหุงซึ�งภัตร	ท.	เหล่านั้น		
ทารูนิ		จ	เป็นฟืนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ภตฺตปจนทารูนิ	ชื่่�อว่าภตฺตปจนทารุ.	(ฟืนเป็นเคร่�องหุงภัตร)

ปริชิณฺณหตฺฺถุิสาลาทิโย,  สาลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 หตฺถุีนํ		สาลา		หตฺถุิสาลา.	(หตฺถุี	+	สาลา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สาลา	อ.โรง		หตฺถุีนํ	แห่งชื่้าง	ท.		หตฺถุิสาลา	ชื่่�อว่าหตฺถุิสาลา.	(โรงชื่้าง)
	 ๒.	 ปริชื่ิณฺณา		จ		สา		หตฺถุิสาลา		จาติ		ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา.	(ปริชื่ิณฺณา	+	หตฺถุิสาลา)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปริชื่ิณฺณา		จ	อ.อันครํ�าคร่าแล้วด้วย		สา	อ.อันครํ�าคร่าแล้วนั้น		หตฺถุิสาลา		จ	เป็นโรง
แห่งชื่้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา	ชื่่�อว่าปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา.	(โรงชื่้างที�ครํ�าคร่า)
	 ๓.	 ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา		อาทิ		ยาสนฺติ		ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลาทิโย,		สาลา.	(ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา	
+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลา	อ.โรงแห่งชื่้างอันครํ�าคร่าแล้ว		อาทิ	เป็นต้น		ยาสํ		(สาลานํ)	แห่งโรง	
ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(ตา		สาลาโย)	อ.โรง	ท.	เหล่านั้น		ปริชื่ิณฺณหตฺถุิ- 
สาลาทิโย	ชื่่�อว่า	ปริชื่ิณฺณหตฺถุิสาลาทิ	(มีโรงชื่้างที�ครํ�าคร่าเป็นต้น),	ได้แก่โรงทั้งหลาย.	

อฑฺฒมาสํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส
	 มาสสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒมาสํ.	(อฑฺฒ	+	มาส)
	 อฑฺฒํ	อ.กึ�ง		มาสสฺส	แห่งเด่อน		อฑฺฒมาสํ	ชื่่�อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ�งเด่อน,	ครึ�งเด่อน)

ทุสฺสโกฏฺฺ€าคารานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุสฺสานํ		โกฏฺ€าคารานิ		ทุสฺสโกฏฺ€าคารานิ.	(ทุสฺส	+	โกฏฺ€าคาร)
	 โกฏฺ€าคารานิ	อ.เร่อนคลัง	ท.		ทุสฺสานํ	แห่งผ้า	ท.		ทุสฺสโกฏฺ€าคารานิ	ชื่่�อว่าทุสฺสโกฏฺ€าคาร.	
(เร่อนคลังผ้า)

ถุูลสาฏกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ถุูลา		จ		เต		สาฏกา		จาติ		ถุูลสาฏกา.	(ถุูล	+	สาฏก)
	 ถุูลา		จ	อ.เน่้อหยาบ	ท.	ด้วย		เต	อ.เน่้อหยาบ	ท.	เหล่านั้น		สาฏกา		จ	เป็นผ้าสาฎกด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ถุูลสาฏกา	ชื่่�อว่าถุูลสาฏก.	(ผ้าสาฎกเน่้อหยาบ)	

เตฺลจาฏิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เตลานํ		จาฏิโย		เตลจาฏิโย.	(เตล	+	จาฏิ)
	 จาฏิโย	อ.ตุ่ม	ท.		เตลานํ	แห่งนํ้ามัน	ท.		เตลจาฏิโย	ชื่่�อว่าเตลจาฏิ.	(ตุ่มนํ้ามัน)	
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วชิรนาฬิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วชื่ิรานํ		นาฬิโย		วชื่ิรนาฬิโย.	(วชื่ิร	+	นาฬิ)
	 นาฬิโย	อ.ทะนาน	ท.		วชื่ิรานํ	แห่งเพชื่ร	ท.		วชื่ิรนาฬิโย	ชื่่�อว่าวชื่ิรนาฬิ.	(ทะนานแห่งเพชื่ร)

อสุตฺฺตฺมยํ,  ปสาธนํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 น		สุตฺตํ		อสุตฺตํ.	(น	+	สุตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สุตฺตํ	อ.ด้าย		น	หามิได้		อสุตฺตํ	ชื่่�อว่าอสุตฺต.	(ไม่ใชื่่ด้าย)
	 ๒.	 อสุตฺเตน		นิปฺผนฺนํ		อสุตฺตมยํ,		ปสาธนํ.	(อสุตฺต	+	มยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (ปสาธนํ)	อ.เคร่�องประดับ		นิปฺผนฺนํ	สําเร็จแล้ว		อสุตฺเตน	ด้วยสิ�งที�ไม่ใชื่่ด้าย		อสุตฺตมยํ	
ชื่่�อว่าอสุตฺตมย	(สําเร็จด้วยสิ�งที�ม่ใชื่่ด้าย),	ได้แก่เคร่�องประดับ.

สุตฺฺตฺกิจฺจํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุตฺเตน		กิจฺจํ		สุตฺตกิจฺจํ.	(สุตฺต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		สุตฺเตน	ด้วยด้าย		สุตฺตกิจฺจํ	ชื่่�อว่าสุตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยด้าย)

ปาทปิฏฺฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทานํ		ปิฏฺ€ิ		ปาทปิฏฺ€ิ.	(ปาท	+	ปิฏฺ€ิ)
	 ปิฏฺ€ิ	อ.หลัง		ปาทานํ	แห่งเท้า	ท.		ปาทปิฏฺ€ิ	ชื่่�อว่าปาทปิฏฺ€ิ.	(หลังเท้า)

สุวณฺณมยา,  คณฺ€ิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺเณน		นิปฺผนฺนา		สุวณฺณมยา,		คณฺ€ิกา	(สุวณฺณ	+	มยปัจจัย)
	 (คณฺ€ิกา)	อ.ลูกดุม	ท.		นิปฺผนฺนา	สําเร็จแล้ว		สุวณฺเณน	ด้วยทอง		สุวณฺณมยา	ชื่่�อว่าสุวณฺณมย	
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(สําเร็จด้วยทอง,	ทําด้วยทอง),	ได้แก่ลูกดุมทั้งหลาย.

รชตฺมยา,  ปาสกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 รชื่เตน		นิปฺผนฺนา		รชื่ตมยา,		ปาสกา.	(รชื่ต	+	มยปัจจัย)
	 (ปาสกา)	อ.ห่วง	ท.		นิปฺผนฺนา	สําเร็จแล้ว		รชื่เตน	ด้วยเงิน		รชื่ตมยา	ชื่่�อว่ารชื่ตมย	(สําเร็จด้วย
เงิน,	ทําด้วยเงิน),	ได้แก่ห่วงทั้งหลาย.

มตฺฺถุกมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มตฺถุกสฺส		มชืฺ่โฌ		มตฺถุกมชืฺ่โฌ.	(มตฺถุก	+	มชืฺ่ฌ)
	 มชืฺ่โฌ	 อ.ท่ามกลาง	 	 มตฺถุกสฺส	 แห่งกระหม่อม	 	 มตฺถุกมชืฺ่โฌ	 ชื่่�อว่ามตฺถุกมชืฺ่ฌ.	 (ท่ามกลาง
กระหม่อม)

กณฺณปฺปิฏฺฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กณฺณานํ		ปิฏฺ€ิ		กณฺณปฺปิฏฺ€ิ.	(กณฺณ	+	ปิฏฺ€ิ)
	 ปิฏฺ€ิ	อ.หลัง		กณฺณานํ	แห่งหู	ท.		กณฺณปฺปิฏฺ€ิ	ชื่่�อว่ากณฺณปฺปิฏฺ€ิ.	(หลังหู)

คลวาฏฺกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คลสฺส		วาฏกา		คลวาฏกา.	(คล	+	วาฏก)
	 วาฏกา	อ.หลุม	ท.		คลสฺส	แห่งคอ		คลวาฏกา	ชื่่�อว่าคลวาฏก.	(หลุมคอ)

กฏิปฺปเทสา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กฏิยา		ปเทสา		กฏิปฺปเทสา.	(กฏิ	+	ปเทส)
	 ปเทสา	อ.ส่วน		กฏิยา	แห่งสะเอว		กฏิปฺปเทสา	ชื่่�อว่ากฏิปฺปเทส.	(ส่วนสะเอว)	
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ทกฺขิณปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิโณ		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		ทกฺขิณปสฺโส.	(ทกฺขิณ	+	ปสฺส)
	 ทกฺขิโณ		จ	อ.เบ่้องขวาด้วย		โส	อ.เบ่้องขวานั้น		ปสฺโส		จ	เป็นข้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
ทกฺขิณปสฺโส	ชื่่�อว่าทกฺขิณปสฺส.	(ข้างเบ่้องขวา)

สุวณฺณมยานิ,  ปญฺจ  ปตฺตสตานิ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า	
	 สุวณฺเณน		นิปฺผนฺนานิ		สุวณฺณมยานิ,		ปญฺจ		ปตฺตสตานิ.	(สุวณฺณ	+	มยปัจจัย)
	 (ปตฺตสตานิ)	อ.ร้อยแห่งขนปีก	ท.		 (ปญฺจ)	ห้า		นิปฺผนฺนานิ	สําเร็จแล้ว		สุวณฺเณน	ด้วยทอง		 
สุวณฺณมยานิ	ชื่่�อว่าสุวณฺณมย	(สําเร็จด้วยทอง,	ทําด้วยทอง),	ได้แก่ขนปีก	๕๐๐	ขน.		

ปญฺจ,  ปตฺตสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺตานํ		สตานิ		ปตฺตสตานิ.	(ปตฺต	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปตฺตานํ	แห่งขนปีก	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปตฺตสตานิ	ชื่่�อว่าปตฺตสต.	(ขนปีก	๕๐๐	
ขน) 

วิามปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วาโม		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		วามปสฺโส.	(วาม	+	ปสฺส)
	 วาโม		จ	อ.เบ่้องซ้ายด้วย		โส	อ.เบ่้องซ้ายนั้น		ปสฺโส		จ	เป็นข้างด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
วามปสฺโส	ชื่่�อว่าวามปสฺส.	(ข้างเบ่้องซ้าย)
 

ปวิาฬมยํ,  ตฺุณฺฑํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปวาเฬน		นิปฺผนฺนํ		ปวาฬมยํ,		ตุณฺฑํ.	(ปวาฬ	+	มยปัจจัย)
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	 ตุณฺฑํ	อ.จะงอยปาก		นิปฺผนฺนํ	สําเร็จแล้ว		ปวาเฬน	ด้วยแก้วประวาฬ		ปวาฬมยํ	ชื่่�อว่าปวาฬมย	
(สําเร็จด้วยแก้วประพาฬ,	ทําด้วยแก้วประพาฬ)

มณิมยานิ,  อกฺขีนิ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มณินา		นิปฺผนฺนานิ		มณิมยานิ,		อกฺขีนิ.	(มณิ	+	มยปัจจัย)
	 (อกฺขีนิ)	อ.นัยน์ตา	ท.		นิปฺผนฺนานิ	สําเร็จแล้ว		มณินา	ด้วยแก้วมณี		มณิมยานิ	ชื่่�อว่ามณิมย	
(สําเร็จด้วยแก้วมณี,	ทําด้วยแก้วมณี),	ได้แก่นัยน์ตาทั้งหลาย.

ปตฺตนาฬิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปตฺตานํ		นาฬิโย		ปตฺตนาฬิโย.	(ปตฺต	+	นาฬิ)	
	 	 นาฬิโย	อ.ก้าน	ท.		ปตฺตานํ	แห่งขนปีก	ท.		ปตฺตนาฬิโย	ชื่่�อว่าปตฺตนาฬิ.	(ก้านขนปีก)
 

ปพฺพตฺกูโฏ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพตสฺส		กูโฏ		ปพฺพตกูโฏ.	(ปพฺพต	+	กูฏ)
	 กูโฏ	อ.ยอด		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตกูโฏ	ชื่่�อว่าปพฺพตกูฏ.	(ยอดภูเขา)

นจฺจนมยูโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นจฺจนญฺจ		ตํ		มยูโร		จาติ		นจฺจนมยูโร.	(นจฺจน	+	มยูร)
	 นจฺจนํ		จ	อ.ตัวลําแพนด้วย		ตํ	อ.ตัวลําแพนนั้น		มยูโร		จ	เป็นนกยูงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
นจฺจนมยูโร	ชื่่�อว่านจฺจนมยูร.	(นกยูงตัวลําแพน)
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ปตฺตนาฬิสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปตฺตานํ		นาฬิโย		ปตฺตนาฬิโย.	(ปตฺต	+	นาฬิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 นาฬิโย	อ.ก้าน	ท.		ปตฺตานํ	แห่งขนปีก	ท.		ปตฺตนาฬิโย	ชื่่�อว่าปตฺตนาฬิ.	(ก้านขนปีก)
	 ๒.	 ปตฺตนาฬีนํ		สหสฺสํ		ปตฺตนาฬิสหสฺสํ.	(ปตฺตนาฬิ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		ปตฺตนาฬีนํ	แห่งก้านแห่งขนปีก	ท.		ปตฺตนาฬิสหสฺสํ	ชื่่�อว่าปตฺตนาฬิสหสฺส.	
(ก้านขนปีก	๑,๐๐๐	ก้าน)

ทิพฺพสงฺคีตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพญฺจ		ตํ		สงฺคีตญฺจาติ		ทิพฺพสงฺคีตํ.	(ทิพฺพ	+	สงฺคีต)
	 ทิพฺพํ		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		ตํ	อ.อันเป็นทิพย์นั้น		สงฺคีตํ		จ	เป็นเพลงขับด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ทิพฺพสงฺคีตํ	ชื่่�อว่าทิพฺพสงฺคีต.	(เพลงขับอันเป็นทิพย์,	เพลงขับทิพย์)

ปญฺจงฺคิกตุริยโฆโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปญฺจ		องฺคานิ		ปญฺจงฺคานิ.	(ปญฺจ	+	องฺค)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 องฺคานิ	อ.องค์	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจงฺคานิ	ชื่่�อว่าปญฺจงฺค.	(องค์	๕)
	 ๒.	 ปญฺจงฺเคหิ		นิยุตฺตํ		ปญฺจงฺคิกํ,		ตุริยํ.	(ปญฺจงฺค	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (ตุริยํ)	อ.ดนตรี		นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว		ปญฺจงฺเคหิ	ด้วยองค์ห้า	ท.		ปญฺจงฺคิกํ	ชื่่�อว่า 
ปญฺจงฺคิก	(ประกอบด้วยองค์	๕),	ได้แก่ดนตรี.
	 ๓.	 ปญฺจงฺคิกญฺจ		ตํ		ตุริยญฺจาติ		ปญฺจงฺคิกตุริยํ.	(ปญฺจงฺคิก	+	ตุริย)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธารยสมาส
	 	 ปญฺจงฺคิกํ	 	 จ	 อ.อันประกอบแล้วด้วยองค์ห้าด้วย	 	 ตํ	 อ.อันประกอบแล้วด้วยองค์ห้านั้น		 
ตุริยํ		จ	เป็นดนตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปญฺจงฺคิกตุริยํ	ชื่่�อว่าปญฺจงฺคิกตุริย.	(ดนตรีอันประกอบด้วย
องค์	๕)
	 ๔.	 ปญฺจงฺคิกตุริยสฺส		โฆโส		ปญฺจงฺคิกตุริยโฆโส.	(ปญฺจงฺคิกตุริย	+	โฆส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โฆโส	อ.เสียง		ปญฺจงฺคิกตุริยสฺส	แห่งดนตรีอันประกอบแล้วด้วยองค์ห้า		ปญฺจงฺคิกตุริยโฆโส	
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ชื่่�อว่าปญฺจงฺคิกตุริยโฆส.	(เสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์	๕)	

อโมรภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		โมโร		อโมโร.	(น	+	โมร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โมโร	อ.นกยูง		น	หามิได้		อโมโร	ชื่่�อว่าอโมร.	(ไม่ใชื่่นกยูง)
	 ๒.	 อโมรสฺส		ภาโว		อโมรภาโว.	(อโมร	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		(ตสฺส		โมรสฺส)		อโมรสฺส	แห่งนกยูงนั้น	ไม่ใชื่่นกยูง	อโมรภาโว	ชื่่�อว่า
อโมรภาว.	(ความที�นกยูงนั้นไม่ใชื่่นกยูง)

นวโกฏฺิอคฺฆนกํ,  ปสาธนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นว		โกฏิโย		มตฺตา		ยสฺสาติ		นวโกฏิ,		อคฺฆนํ.	(นว	+	โกฏิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 โกฏิโย	 อ.โกฏิ	 ท.	 	 นว	 เก้า	 	 มตฺตา	 เป็นประมาณ	 	 ยสฺส	 	 (อคฺฆนสฺส)	 แห่งราคาใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		อคฺฆนํ)	อ.ราคานั้น		นวโกฏิ	ชื่่�อว่านวโกฏิ	(มี	๙	โกฏิเป็นประมาณ),	
ได้แก่ราคา.
	 ๒.	 นวโกฏิ		อคฺฆนํ		ยสฺสาติ		นวโกฏิอคฺฆนกํ,		ปสาธนํ.	(นวโกฏิ	+	อคฺฆน)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อคฺฆนํ	อ.ราคา		นวโกฏิ	อันมีโกฏิเก้าเป็นประมาณ		ยสฺส		(ปสาธนสฺส)	แห่งเคร่�องประดับ
ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		ปสาธนํ)	อ.เคร่�องประดับนั้น		นวโกฏิอคฺฆนกํ	ชื่่�อว่านวโกฏิ-
อคฺฆนก	(มีราคามี	๙	โกฏิเป็นประมาณ),	ได้แก่เคร่�องประดับ.

หตฺฺถุกมฺมมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถุกมฺมสฺส		มูลํ		หตฺถุกมฺมมูลํ.	(หตฺถุกมฺม	+	มูล)
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	 มูลํ	อ.ค่า		หตฺถุกมฺมสฺส	แห่งหัตถุกรรม		หตฺถุกมฺมมูลํ	ชื่่�อว่าหตฺถุกมฺมมูล.	(ค่าหัตถุกรรม,	ค่าแรง
งาน)

วิีสตฺิ,  ภิกฺขุสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สหสฺสานิ		ภิกฺขุสหสฺสานิ.	(ภิกฺขุ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		(วีสติ)	ยี�สิบ		ภิกฺขุสหสฺสานิ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสหสฺส.	(ภิกษุ	
๒๐,๐๐๐	รูป)

จีวิรสาฏโก

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จีวรสฺส		สาฏโก		จีวรสาฏโก.	(จีวร	+	สาฏก)
	 สาฏโก	อ.ผ้าสาฎก		จีวรสฺส	เพ่�อจีวร		จีวรสาฏโก	ชื่่�อว่าจีวรสาฏก.	(ผ้าสาฎกเพ่�อจีวร)

จีวิรทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จีวรํ		ทานํ		จีวรทานํ.	(จีวร	+	ทาน)
	 ทานํ	อ.การถุวาย		จีวรํ	ซึ�งจีวร		จีวรทานํ	ชื่่�อว่าจีวรทาน.	(การถุวายจีวร)

มหาลตฺาปสาธนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหาลตา		จ		สา		ปสาธนญฺจาติ		มหาลตาปสาธนํ.	(มหาลตา	+	ปสาธน)
	 มหาลตา		จ	อ.ชื่่�อว่ามหาลดาด้วย		สา	อ.ชื่่�อว่ามหาลดานั้น		ปสาธนํ		จ	เป็นเคร่�องประดับด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาลตาปสาธนํ	ชื่่�อว่ามหาลตาปสาธน.	(เคร่�องประดับชื่่�อว่ามหาลดา)
 

อิทฺธิมยปตฺฺตฺจีวิรํ,  จีวิรทานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อิทฺธิยา		นิปฺผนฺนํ		อิทฺธิมยํ,		ปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิ	+	มยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
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	 	 (ปตฺตจีวรํ)	อ.บาตรและจีวร		นิปฺผนฺนํ	อันสําเร็จแล้ว		อิทฺธิยา	ด้วยฤทธิ์		อิทฺธิมยํ	ชื่่�อว่า
อิทฺธิมย	(สําเร็จด้วยฤทธิ์),	ได้แก่บาตและจีวร.
	 ๒.	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ชื่่�อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
	 ๓.	 อิทฺธิมยญฺจ		จ		ตํ		ปตฺตจีวรญฺจาติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิมย	+	ปตฺตจีวร)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อิทฺธิมยํ		จ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ด้วย		ตํ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์นั้น		ปตฺตจีวรํ		จ	
เป็นบาตและจีวรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ	ชื่่�อว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวรอันสําเร็จ
ด้วยฤทธิ์)

กหาปณปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กหาปเณหิ		ปูรานิ		กหาปณปูรานิ,		ปญฺจ,		สกฏสตานิ.	(กหาปณ	+	ปูร)
	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		กหาปเณหิ	ด้วยกหาปณะ	ท.		
กหาปณปูรานิ	ชื่่�อว่ากหาปณปูร	(อันเต็มด้วยกหาปณะ),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.	 		

ปญฺจ,  สกฏฺสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 (ปญฺจ)		สกฏานํ		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏานํ	แห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		สกฏสตานิ	ชื่่�อว่าสกฏสต.	(๕๐๐	เล่ม
เกวิียน)

สุวิณฺณภาชนปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สุวณฺณสฺส		วิการา		ภาชื่นานิ		สุวณฺณภาชื่นานิ.	(สุวณฺณ	+	ภาชื่น)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาชื่นานิ	อ.ภาชื่นะ	ท.		วิการา	อันเป็นวิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณภาชื่นานิ	ชื่่�อว่า
สุวณฺณภาชื่น.(ภาชื่นะทอง)
	 ๒.	 สุวณฺณภาชื่เนหิ		ปูรานิ		สุวณฺณภาชื่นปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(สุวณฺณภาชื่น	+	ปูร)	
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
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	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		สุวณฺณภาชื่เนหิ	ด้วยภาชื่นะ
อันเป็นวิการแห่งทอง	ท.		สุวณฺณภาชื่นปูรานิ	ชื่่�อว่าสุวณฺณภาชื่นปูร	(อันเต็มด้วยภาชื่นะทอง),	ได้แก่เกวียน	
๕๐๐	เล่ม.	

รชตฺภาชนปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 รชื่ตสฺส		วิการา		ภาชื่นานิ		รชื่ตภาชื่นานิ.	(รชื่ต	+	ภาชื่น)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาชื่นานิ	 อ.ภาชื่นะ	 ท.	 	 วิการา	 อันเป็นวิการ	 	 รชื่ตสฺส	 แห่งเงิน	 	 รชื่ตภาชื่นานิ	 ชื่่�อว่า 
รชื่ตภาชื่น.	(ภาชื่นะเงิน)
	 ๒.	 รชื่ตภาชื่เนหิ		ปูรานิ		รชื่ตภาชื่นปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	 (รชื่ตภาชื่น	+	ปูร)	ตติยา 
ตฺัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		รชื่ตภาชื่เนหิ	ด้วยภาชื่นะ
อันเป็นวิการแห่งเงิน	ท.		รชื่ตภาชื่นปูรานิ	ชื่่�อว่ารชื่ตภาชื่นปูร	(อันเต็มด้วยภาชื่นะเงิน),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	
เล่ม.

ตฺมฺพภาชนปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ตมฺพสฺส		วิการา		ภาชื่นานิ		ตมฺพภาชื่นานิ.	(ตมฺพ	+	ภาชื่น)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาชื่นานิ	อ.ภาชื่นะ	ท.		วิการา	อันเป็นวิการ		ตมฺพสฺส	แห่งทองแดง		ตมฺพภาชื่นานิ	ชื่่�อว่า
ตมฺพภาชื่น.	(ภาชื่นะทองแดง)
	 ๒.	 ตมฺพภาชื่เนหิ		ปูรานิ		ตมฺพภาชื่นปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(ตมฺพภาชื่น	+	ปูร)	ตติยา 
ตฺัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		ตมฺพภาชื่เนหิ	ด้วยภาชื่นะ
อันเป็นวิการแห่งทองแดง	ท.		ตมฺพภาชื่นปูรานิ	ชื่่�อว่าตมฺพภาชื่นปูร	(อันเต็มด้วยภาชื่นะทองแดง),	ได้แก่
เกวียน	๕๐๐	เล่ม.	 	

กํสภาชนปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กํสสฺส		วิการา		ภาชื่นานิ		กํสภาชื่นานิ.	(กํส	+	ภาชื่น)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 ภาชื่นานิ	อ.ภาชื่นะ	ท.		วิการา	อันเป็นวิการ		กํสสฺส	แห่งสําริด		กํสภาชื่นานิ	ชื่่�อว่ากํส-
ภาชื่น.	(ภาชื่นะสําริด)
		 ๒.	 กํสภาชื่เนหิ		ปูรานิ		กํสภาชื่นปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(กํสภาชื่น	+	ปูร)	ตติยาตัปปุริส	
สมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		กํสภาชื่เนหิ	ด้วยภาชื่นะ
อันเป็นวิการแห่งสําริด	ท.		กํสภาชื่นปูรานิ	 ชื่่�อว่ากํสภาชื่นปูร	 (อันเต็มด้วยภาชื่นะอันเป็นวิการแห่งสําริด),	
ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.	 		 	

สุตฺฺตฺวิตฺฺถุโกเสยฺยวิตฺฺถุปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	ตติยาตัปปุริสสมาส	และอีตรีตรโยคทวันทสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สุตฺเตน		นิปฺผนฺนํ		วตฺถุํ		สุตฺตวตฺถุํ.	(สุตฺต	+	วตฺถุ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุํ	อ.ผ้า		นิปฺผนฺนํ	อันสําเร็จแล้ว		สุตฺเตน	ด้วยด้าย		สุตฺตวตฺถุํ	ชื่่�อว่าสุตฺตวตฺถุ.	(ผ้าที�
สําเร็จด้วยด้าย,	ผ้าที�ทําจากด้าย)
	 ๒.	 โกเสยฺเยน		นิปฺผนฺนํ		วตฺถุํ		โกเสยฺยวตฺถุํ.	(โกเสยฺย	+	วตฺถุ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุํ	อ.ผ้า		นิปฺผนฺนํ	อันสําเร็จแล้ว		โกเสยฺเยน	ด้วยไหม		โกเสยฺยวตฺถุํ	ชื่่�อว่าโกเสยฺยวตฺถุ.	
(ผ้าที�สําเร็จด้วยไหม,	ผ้าที�ทําจากไหม)
	 ๓.	 สุตฺตวตฺถุญฺจ	 	 โกเสยฺยวตฺถุญฺจ	 	 สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุานิ.	 (สุตฺตวตฺถุ	 +	 โกเสยฺยวตฺถุ)	 
อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 สุตฺตวตฺถุํ		จ	อ.ผ้าอันสําเร็จแล้วด้วยด้ายด้วย		โกเสยฺยวตฺถุํ		จ	อ.ผ้าอันสําเร็จแล้วด้วยไหม
ด้วย		สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุานิ	ชื่่�อว่าสุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุ.	(ผ้าที�สําเร็จด้วยด้ายและผ้าที�สําเร็จด้วยไหม)
	 ๔.	 สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺเถุหิ	 	 ปูรานิ	 	 สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุปูรานิ,	 	 ปญฺจ	 	 สกฏสตานิ.	 
(สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุ	+	ปูร)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		 สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺเถุหิ	
ด้วยผ้าอันสําเร็จแล้วด้วยด้ายและผ้าอันสําเร็จแล้วด้วยไหม	 ท.	 	 สุตฺตวตฺถุโกเสยฺยวตฺถุปูรานิ	 ชื่่�อว่าสุตฺต-
วตฺถุโกเสยฺยวตฺถุปูร	(อันเต็มด้วยผ้าที�สําเร็จด้วยด้ายและผ้าที�สําเร็จด้วยไหม),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.
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สปฺปิปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สปฺปีหิ		ปูรานิ		สปฺปิปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(สปฺปิ	+	ปูร)
	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		สปฺปีหิ	ด้วยเนยใส	ท.		สปฺปิ-
ปูรานิ	ชื่่�อว่าสปฺปิปูร	(อันเต็มด้วยเนยใส),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.

เตฺลปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เตเลหิ		ปูรานิ		เตลปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(เตล	+	ปูร)
	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		เตเลหิ	ด้วยนํ้ามัน	ท.		เตล- 
ปูรานิ	ชื่่�อว่าเตลปูร	(อันเต็มด้วยนํ้ามัน),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.

ผาณิตฺปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ผาณิเตหิ		ปูรานิ		ผาณิตปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(ผาณิต	+	ปูร)
	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		ผาณิเตหิ	ด้วยนํ้าอ้อยงบ	ท.		
ผาณิตปูรานิ	ชื่่�อว่าผาณิตปูร	(อันเต็มด้วยนํ้าอ้อยงบ),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.

สาลิตฺณฺฑุลปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สาลีนํ		ตณฺฑุลานิ		สาลิตณฺฑุลานิ.	(สาลิ	+	ตณฺฑุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตณฺฑุลานิ	 อ.ข้าวสาร	 ท.	 	 สาลีนํ	 แห่งข้าวสาลี	 ท.	 	 สาลิตณฺฑุลานิ	 ชื่่�อว่าสาลิตณฺฑุล.	
(ข้าวสารแห่งข้าวสาลี)
	 ๒.	 สาลิตณฺฑุเลหิ	 	 ปูรานิ	 	 สาลิตณฺฑุลปูรานิ,	 	 ปญฺจ	 	 สกฏสตานิ.	 (สาลิตณฺฑุล	 +	 ปูร)	 
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		สาลิตณฺฑุเลหิ	ด้วยข้าวสาร
แห่งข้าวสาลี	ท.		สาลิตณฺฑุลปูรานิ	ชื่่�อว่าสาลิตณฺฑุลปูร	(อันเต็มด้วยข้าวสารแห่งข้าวสาลี),	ได้แก่เกวียน	
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๕๐๐	เล่ม)

นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และ 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นงฺคลญฺจ		ผาโล	จ		นงฺคลผาลํ.	(นงฺคล	+	ผาล)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 นงฺคลํ		จ	เป็นไถุด้วย		ผาโล		จ	อ.ผาลด้วย		นงฺคลผาลํ	ชื่่�อว่านงฺคลผาล.	(ไถุและผาล)
	 ๒.	 นงฺคลผาลํ		อาทิ		เยสนฺติ		นงฺคลผาลาทีนิ,		อุปกรณานิ.	 (นงฺคลผาล	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 นงฺคลผาลํ	อ.ไถุและผาล		อาทิ	 เป็นต้น		 เยสํ		 (อุปกรณานํ)	แห่งอุปกรณ์	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อุปกรณานิ)	อ.อุปกรณ์	ท.	เหล่านั้น		นงฺคลผาลาทีนิ	ชื่่�อว่านงฺคล
ผาลาทิ	(มีไถุและผาลเป็นต้น)	ได้แก่อุปกรณ์ทั้งหลาย.
	 ๓.	 นงฺคลผาลาทีนิ		จ		ตานิ		อุปกรณานิ		จาติ		นงฺคลผาลาทิอุปกรณานิ.	(นงฺคลผาลาทิ	+	
อุปกรณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 นงฺคลผาลาทีนิ		จ	อ.อันมีไถุและผาลเป็นต้น	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมีไถุและผาลเป็นต้น	ท.	
เหล่านั้น		อุปกรณานิ		จ	เป็นอุปกรณ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นงฺคลผาลาทิอุปกรณานิ	ชื่่�อว่านงฺคล- 
ผาลาทิอุปกรณ.	(อุปกรณ์มีไถุและผาลเป็นต้น)	
	 ๔.	 นงฺคลผาลาทิอุปกรเณหิ		ปูรานิ		นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ,		ปญฺจ		สกฏสตานิ.	(นงฺคล-
ผาลาทิอุปกรณ	+	ปูร)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		นงฺคลผาลาทิอุปกรเณหิ	
ด้วยอุปกรณ์มีไถุและผาลเป็นต้น	 ท.	 	 นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ	 ชื่่�อว่านงฺคลผาลาทิอุปกรณปูร	 (อันเต็ม
ด้วยอุปกรณ์มีไถุและผาลเป็นต้น)	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.		

คตฏฺฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		คตฏฺ€านํ.	(คต	+	€าน)
	 คตํ		จ	อ.เป็นที�ไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไปแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		
คตฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าคตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ไปแล้ว)
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เคหทฺวิารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวารํ		เคหทฺวารํ.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเร่อน		เคหทฺวารํ	ชื่่�อว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเร่อน)

สพฺพุปกรณานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		อุปกรณานิ		จาติ		สพฺพุปกรณานิ.	(สพฺพ	+	อุปกรณ)
	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อุปกรณานิ		จ	เป็นอุปกรณ์ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพุปกรณานิ	ชื่่�อว่าสพฺพุปกรณ.	(อุปกรณ์ทั้งปวง)

สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตฺา,  วิณฺณทาสิโย

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สพฺเพ		จ		เต		อลงฺการา		จาติ		สพฺพาลงฺการา.	(สพฺพ	+	อลงฺการ)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อลงฺการา		จ	เป็นเคร่�องอลังการ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพาลงฺการา	ชื่่�อว่าสพฺพาลงฺการ.	(เคร่�องอลังการทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพาลงฺกาเรหิ		ปฏิมณฺฑิตา		สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา,		วณฺณทาสิโย.	(สพฺพาลงฺการ	+	
ปฏิมณฺฑิตา)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (วณฺณทาสิโย)	อ.นางวรรณทาสี	ท.		ปฏิมณฺฑิตา	ประดับเฉพาะแล้ว		สพฺพาลงฺกาเรหิ	ด้วย
เคร่�องอลังการทั้งปวง	 	 สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา	 ชื่่�อว่าสพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา	 (ผู้ประดับด้วยเคร่�อง
อลังการทั้งปวง),	ได้แก่วรรณทาสีทั้งหลาย.
 

ทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อฑฺเฒน		ทุติยํ		ทิยฑฺฒํ.	(อฑฺฒ	+	ทุติย)	ตติยาตัปปุริสสมาส
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	 	 ทุติยํ	อ.ที�สอง		อฑฺเฒน	ด้วยทั้งกึ�ง		ทิยฑฺฒํ	ชื่่�อว่าทิยฑฺฒ.	(หนึ�งครึ�ง)
	 ๒.	 ทิยฑฺฒํ		สหสฺสํ		มตฺตา		ยาสนฺติ		ทิยฑฺฒสหสฺสา,		ปริจาริกาโย.	(ทิยฑฺฒ	+	สหสฺส	+	
มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		ทิยฑฺฒํ	ที�สองด้วยทั้งกึ�ง		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยาสํ		(ปริจาริกานํ)	แห่ง
หญิงรับใชื่้	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		ปริจาริกาโย)	อ.หญิงรับใชื่้	ท.	เหล่านั้น		
ทิยฑฺฒสหสฺสา	ชื่่�อว่าทิยฑฺฒสหสฺสา	(มี	๑,๕๐๐	คนเป็นประมาณ),	ได้แก่หญิงรับใชื่้ทั้งหลาย.
	 ๓.	 ทิยฑฺฒสหสฺสา		จ		ตา		ปริจาริกาโย		จาติ		ทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกาโย.	(ทิยฑฺฒสหสฺสา	
+	ปริจาริกา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิยฑฺฒสหสฺสา		จ	อ.พันที�สองด้วยทั้งกึ�งเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		ตา	อ.พันที�สองด้วยทั้งกึ�ง
เป็นประมาณ	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ปริจาริกาโย	 	 จ	 เป็นหญิงรับใชื่้ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 ทิยฑฺฒสหสฺส
ปริจาริกาโย	ชื่่�อว่าทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกา.	(หญิงรับใชื่้มี	๑,๕๐๐	คนเป็นประมาณ)	

จูฬวิชํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จูฬญฺจ		ตํ		วชื่ญฺจาติ		จูฬวชื่ํ.	(จูฬ	+	วชื่)
	 จูฬํ		จ	อ.น้อยด้วย		ตํ	อ.น้อยนั้น		วชื่ํ		จ	เป็นคอกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จูฬวชื่ํ	ชื่่�อว่าจูฬวชื่.	
(คอกน้อย)	

อุสภมตฺฺตฺํ,  €านํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุสโภ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุสภมตฺตํ,		€านํ.	(อุสภ	+	มตฺตา)
	 อุสโภ	อ.อุสภะ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที�ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(ตํ		€านํ)	อ.ที�นั้น		อุสภมตฺตํ	ชื่่�อว่าอุสภมตฺต	(มีอุสภะเป็นประมาณ),	ได้แก่ที�.	
 

€ิตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 €ิตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		€ิตกาโล.	(€ิต	+	กาล)
	 €ิตํ		จ	อ.เป็นที�ดํารงอยู่แล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ดํารงอยู่แล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		€ิตกาโล	ชื่่�อว่า€ิตกาล.	(กาลเป็นที�ดํารงอยู่แล้ว,	กาลเป็นที�ย่นอยู่แล้ว,	กาลเป็นที�ตั้งอยู่แล้ว)

เภริสญฺญา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เภริยา		สญฺญา		เภริสญฺญา.	(เภรี	+	สญฺญา)
	 สญฺญา	อ.สัญญา		เภริยา	แห่งกลอง		เภริสญฺญา	ชื่่�อว่าเภริสญฺญา.	(สัญญาแห่งกลอง)

อฑฺฒโยชนํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชื่นสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒโยชื่นํ.	(อฑฺฒ	+	โยชื่น)
	 อฑฺฒํ	อ.กึ�ง		โยชื่นสฺส	แห่งโยชื่น์		อฑฺฒโยชื่นํ	ชื่่�อว่าอฑฺฒโยชื่น.	(ครึ�งโยชื่น์)

ติคาวุตํ,  €านํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตีณิ		คาวุตานิ		ยสฺสาติ		ติคาวุตํ,		€านํ.	(ติ	+	คาวุต)
	 คาวุตานิ	อ.คาวุต	ท.		ตีณิ	สาม	ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที�ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(ตํ		€านํ)	อ.ที�นั้น		ติคาวุตํ	ชื่่�อว่าติคาวุต	(มี	๓	คาวุต),	ได้แก่ที�.

วิชทฺวิารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วชื่สฺส		ทฺวารํ		วชื่ทฺวารํ.	(วชื่	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		วชื่สฺส	แห่งคอก		วชื่ทฺวารํ	ชื่่�อว่าวชื่ทฺวาร.	(ประตูคอก)

ปุญฺญผลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุญฺญสฺส		ผลํ		ปุญฺญผลํ.	(ปุญฺญ	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		ปุญฺญสฺส	แห่งบุญ		ปุญฺญผลํ	ชื่่�อว่าปุญฺญผล.	(ผลบุญ)
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พลวคาโว

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลวนฺโต		จ		เต		คาโว		จาติ		พลวคาโว.	(พลวนฺตุ	+	โค)
	 พลวนฺโต		จ	อ.ตัวมีกําลัง	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัวมีกําลัง	ท.	เหล่านั้น		คาโว		จ	เป็นโคด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		พลวคาโว	ชื่่�อว่าพลวโค.	(โคตัวมีกําลัง)

สฏฺฺ€ิสหสฺสา,  พลวคาโว

 สฏฺ€ิ		สหสฺสานิ		มตฺตา		เยสนฺติ		สฏฺ€ิสหสฺสา,		พลวคาโว.	(สฏฺ€ิ	+	สหสฺส	+	มตฺตา)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(พลวคุนฺนํ)	แห่งโคตัวมีกําลัง	ท.		
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		พลวคาโว)	อ.โคตัวมีกําลัง	ท.	เหล่านั้น		สฏฺ€ิสหสฺสา	ชื่่�อว่าสฏฺ€ิ-
สหสฺส	(มี	๖๐,๐๐๐	ตัวเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๖๐,๐๐๐	ตัว),	ได้แก่โคตัวมีกําลัง.

พลวิวิจฺฉา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลวนฺตี		จ		ตา		วจฺฉา		จาติ		พลววจฺฉา.	(พลวนฺตี	+	วจฺฉา)
	 พลวนฺตี		จ	อ.ตัวมีกําลัง	ท.	ด้วย		ตา	อ.ตัวมีกําลัง	ท.	เหล่านั้น		วจฺฉา		จ	เป็นแม่โคด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		พลววจฺฉา	ชื่่�อว่าพลววจฺฉา.	(แม่โคตัวมีกําลัง)

ทินฺนทานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทินฺนญฺจ		ตํ		ทานญฺจาติ		ทินฺนทานํ.	(ทินฺน	+	ทาน)
	 ทินฺนํ		จ	อ.อันถุูกให้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันถุูกให้แล้วนั้น		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ทินฺนทานํ	ชื่่�อว่าทินฺนทาน.	(ทานที�ถุูกให้แล้ว,	ทานที�ให้แล้ว)

ปญฺจโครสทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ควสฺส		รสา		โครสา.	(โค	+	รส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 รสา	อ.รส	ท.		ควสฺส	ของโค		โครสา	ชื่่�อว่าโครส.	(รสของโค)
	 ๒.	 ปญฺจ		โครสา		ปญฺจโครสา.	(ปญฺจ	+	โครส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โครสา	อ.รสของโค	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจโครสา	ชื่่�อว่าปญฺจโครส.	(รสของโค	๕)
	 ๓.	 ปญฺจโครเส		ทานํ		ปญฺจโครสทานํ.	(ปญฺจโครส	+	ทาน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ทานํ	อ.การถุวาย		ปญฺจโครเส	ซึ�งรสของโคห้า	ท.		ปญฺจโครสทานํ	ชื่่�อว่าปญฺจโครสทาน.	
(การถุวายรสโค	๕,	การถุวายปัญจโครส)

ทินฺนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทินฺนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ทินฺนกาโล.	(ทินฺน	+	กาล)
	 ทินฺนํ		จ	อ.เป็นที�ถุูกให้แล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ถุูกให้แล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทินฺนกาโล	ชื่่�อว่าทินฺนกาล.	(กาลเป็นที�ถุูกให้แล้ว)

เสฏฺ€ิภริยา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เสฏฺ€ิสฺส		ภริยา		เสฏฺ€ิภริยา.	(เสฏฺ€ี	+	ภริยา)
	 ภริยา	อ.ภรรยา		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิภริยา	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิภริยา.	(ภรรยาของเศรษฐี)

เวิยฺยาวิจฺจกรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 เวยฺยาวจฺจํ	 	 กโรนฺตีติ	 	 เวยฺยาวจฺจกรา,	 	 ทาสทาสิโย.	 (เวยฺยาวจฺจสทฺทูปปท	 +	 กร	 	 กรเณ	 
ในการกระทํา	+	อปัจจัย)
	 (ยา		ทาสทาสิโย)	อ.ทาสและทาสี	ท.	เหล่าใด		กโรนฺติ	ย่อมกระทํา		เวยฺยาวจฺจํ	ซึ�งการขวนขวาย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		ทาสทาสิโย)	อ.ทาสและทาสี	ท.	เหล่านั้น		เวยฺยาวจฺจกรา	ชื่่�อว่าเวยฺยาวจฺจกรา	
(ผู้ทําการขวนขวาย),	ได้แก่ทาสและทาสีทั้งหลาย.
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ทาสทาสิโย

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสา		จ		ทาสิโย		จ		ทาสทาสิโย.	(ทาส	+	ทาสี)
	 ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		ทาสิโย		จ	อ.ทาสี	ท.	ด้วย		ทาสทาสิโย	ชื่่�อว่าทาสทาสี.	(ทาสและ
ทาสี)

สสิเนหนิสฺสิเนหา,  ชนา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	และปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สห		สิเนเหน		เย		วตฺตนฺตีติ		สสิเนหา,		ชื่นา.	(สห	+	สิเนห)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 เย		(ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สิเนเหน	ด้วยความรัก		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		สสิเนหา	ชื่่�อว่าสสิเนห	(ผู้เป็นไปกับด้วยความรัก,	ผู้มีความ
รัก),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.
	 ๒.	 นิคฺคโต		สิเนโห		 เยหีติ	 	 นิสฺสิเนหา,		 ชื่นา.	 (นิ	+	สิเนห)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 สิเนโห	อ.ความรัก		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		เยหิ		(ชื่เนหิ)	จากชื่น	ท.	เหล่าใด		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		นิสฺสิเนหา	ชื่่�อว่านิสฺสิเนห	(ผู้มีความรักไปปราศแล้ว,	ผู้ไม่มีความรัก),	
ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.
	 ๓.	 สสิเนหา		จ		นิสฺสิเนหา		จ		สสิเนหนิสฺสิเนหา,		ชื่นา.	(สสิเนห	+	นิสฺสิเนห)	อิตรีตรโยค
ทวันสมาส
	 	 (ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.		สสิเนหา		จ	ผู้เป็นไปกับด้วยความรักด้วย		นิสฺสิเนหา		จ	ผู้มีความรักไป
ปราศแล้วด้วย	 	 สสิเนหนิสฺสิเนหา	 ชื่่�อว่าสสิเนหนิสฺสิเนห	 (ผู้มีความรักและผู้ไม่มีความรัก),	 ได้แก่ 
ชื่นทั้งหลาย.

อคจฺฉมานกา,  ชนา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		คจฺฉมานกา		อคจฺฉมานกา,		ชื่นา.	(น	+	คจฺฉมาน)
	 (ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.		คจฺฉมานกา	ผู้ไปอยู่		น	หามิได้		อคจฺฉมานกา	ชื่่�อว่าอคจฺฉมานก	(ผู้ไม่ไปอยู่),	
ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.
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คมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คมนกาโล.	(คมน	+	กาล)
	 คมนํ		จ	อ.เป็นที�ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไปนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คมน-
กาโล	ชื่่�อว่าคมนกาล.	(กาลเป็นที�ไป)

คนฺตุกามา,  ชนา

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 คนฺตุํ		กาเมนฺตีติ		คนฺตุกามา,		ชื่นา.	(คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)
	 (เย		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพ่�ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		
ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		คนฺตุกามา	ชื่่�อว่าคนฺตุกาม	(ผู้ใคร่เพ่�อจะไป,	ผู้ประสงค์จะไป),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

อคนฺตุกามา,  ชนา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		คนฺตุํ		กาเมนฺตีติ		อคนฺตุกามา,		ชื่นา.	(น	+	คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	
+	ณปัจจัย)
	 (เย		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		น		กาเมนฺติ	ย่อมไม่ใคร่		คนฺตุํ	เพ่�ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		อคนฺตุกามา	ชื่่�อว่าอคนฺตุกาม	(ผู้ไม่ใคร่เพ่�อจะไป,	ผู้ไม่ประสงค์จะไป),	ได้แก่
ชื่นทั้งหลาย.	

อนนฺตรคพฺโภ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นตฺถุิ		อนฺตรํ		ยสฺสาติ		อนนฺตโร,		คพฺโภ.	(น	+	อนฺตร)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อนฺตรํ	อ.ระหว่าง		ยสฺส		(คพฺภสฺส)	แห่งห้องนั้น		นตฺถุิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
คพฺโภ)	อ.ห้องนั้น		อนนฺตโร	ชื่่�อว่าอนนฺตร	(ไม่มีระหว่าง),	ได้แก่ห้อง.
	 ๒.	 อนนฺตโร		จ		 โส		คพฺโภ		จาติ	 	อนนฺตรคพฺโภ.	 (อนนฺตร	+	คพฺภ)	 วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 อนนฺตโร		จ	อ.อันไม่มีระหว่างด้วย		โส	อ.อันไม่มีระหว่างนั้น		คพฺโภ		จ	เป็นห้องด้วย		อิติ	
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เพราะเหตุนั้น		อนนฺตรคพฺโภ	ชื่่�อว่าอนนฺตรคพฺภ.	(ห้องไม่มีระหว่าง,	ห้องติดกัน)

สสุรกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สสุรสฺส		กุลํ		สสุรกุลํ.	(สสุร	+	กุล)
	 กุลํ	อ.ตระกูล		สสุรสฺส	แห่งพ่อสามี		สสุรกุลํ	ชื่่�อว่าสสุรกุลํ.	(ตระกูลพ่อสามี)

อนฺโตอคฺคิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺโต		อคฺคิ		อนฺโตอคฺคิ.	(อนฺโต	+	อคฺคิ)
	 อคฺคิ	อ.ไฟ		อนฺโต	ในภายใน		อนฺโตอคฺคิ	ชื่่�อว่าอนฺโตอคฺคิ.	(ไฟภายใน)

พหิอคฺคิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหิ		อคฺคิ		พหิอคฺคิ.	(พหิ	+	อคฺคิ)
	 อคฺคิ	อ.ไฟ		พหิ	ในภายนอก		พหิอคฺคิ	ชื่่�อว่าพหิอคฺคิ.	(ไฟภายนอก)

อนฺโตฺเทวิตฺา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺโต		เทวตา		อนฺโตเทวตา.	(อนฺโต	+	เทวตา)
	 เทวตา	อ.เทวดา		อนฺโต	ในภายใน		อนฺโตเทวตา	ชื่่�อว่าอนฺโตเทวตา.	(เทวดาในภายใน)

ทสวิิโธ,  โอวิาโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทส		วิธานิ		ยสฺสาติ		ทสวิโธ,		โอวาโท.	(ทส	+	วิธ)
	 วิธานิ	อ.อย่าง	ท.		ทส	สิบ		ยสฺส		(โอวาทสฺส)	แห่งโอวาทนั้น		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ทสวิโธ	ชื่่�อว่าทสวิธ	(มี	๑๐	ข้อ),	ได้แก่โอวาท.
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ราชเสนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รญฺโญ		เสนา		ราชื่เสนา.	(ราชื่	+	เสนา)
	 เสนา	อ.กองทัพ		รญฺโญ	ของพระราชื่า		ราชื่เสนา	ชื่่�อว่าราชื่เสนา.	(กองทัพของพระราชื่า)

คตฏฺฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		คตฏฺ€านํ.	(คต	+	€าน)
	 คตํ		จ	อ.เป็นที�ไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไปแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		
คตฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าคตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ไป)

นวโกฏฺิอคฺฆนกํ,  มหาลตาปสาธนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นว		โกฏิโย		มตฺตา		ยสฺสาติ		นวโกฏิ,		อคฺฆนํ.	(นว	+	โกฏิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 โกฏิโย	 อ.โกฏิ	 ท.	 	 นว	 เก้า	 	 มตฺตา	 เป็นประมาณ	 	 ยสฺส	 	 (อคฺฆนสฺส)	 แห่งราคาใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		อคฺฆนํ)	อ.ราคานั้น		นวโกฏิ	ชื่่�อว่านวโกฏิ.	(มี	๙	โกฏิเป็นประมาณ)
	 ๒.	 นวโกฏิ		อคฺฆนํ		ยสฺสาติ		นวโกฏิอคฺฆนกํ,		มหาลตาปสาธนํ.	(นวโกฏิ	+	อคฺฆนก)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 นวโกฏิ	 อ.มีโกฏิเก้าเป็นประมาณ		อคฺฆนํ	 เป็นราคา		ยสฺส	 	 (มหาลตาปสาธนสฺส)	 แห่ง
เคร่�องประดับชื่่�อว่ามหาลดาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		มหาลตาปสาธนํ)	อ.เคร่�องประดับ
ชื่่�อว่ามหาลดานั้น	 	 นวโกฏิอคฺฆนกํ	 ชื่่�อว่านวโกฏิอคฺฆนก	 (มีราคามี	 ๙	 โกฏิเป็นประมาณ),	 ได้แก่เคร่�อง
ประดับชื่่�อว่ามหาลดา,	 	 	

นหานจุณฺณมูลกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 นหานญฺจ		ตํ		จุณฺณญฺจาติ		นหานจุณฺณํ.	(นหาน	+	จุณฺณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นหานํ		จ	อ.อันเป็นเคร่�องอาบด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่�องอาบนั้น		จุณฺณํ		จ	เป็นจุณด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		นหานจุณฺณํ	ชื่่�อว่านหานจุณฺณ.	(จุณเป็นเคร่�องอาบ)
	 ๒.	 นหานจุณฺณสฺส		มูลกํ		นหานจุณฺณมูลกํ.	(นหานจุณฺณ	+	มูลก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มูลกํ	อ.ค่า		นหานจุณฺณสฺส	แห่งจุณเป็นเคร่�องอาบ		นหานจุณฺณมูลกํ	ชื่่�อว่านหานจุณฺณมูลก.	
(ค่าแห่งจุณเป็นเคร่�องอาบ)	

จตฺุปฺปณฺณาสโกฏิธนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 จตุปฺปณฺณาส		โกฏิโย		มตฺตา		ยสฺสาติ		จตุปฺปณฺณาสโกฏิ,		ธนํ.	(จตุปฺปณฺณาส	+	โกฏิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		จตุปฺปณฺณาส	ห้าสิบสี�		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ธนสฺส)	แห่งทรัพย์
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		ธนํ)	อ.ทรัพย์นั้น		จตุปฺปณฺณาสโกฏิ	ชื่่�อว่าจตุปฺปณฺณาสโกฏิ	
(มี	๕๔	โกฏิเป็นประมาณ),	ได้แก่ทรัพย์.
	 ๒.	 จตุปฺปณฺณาสโกฏิ		จ		ตํ		ธนญฺจาติ		จตุปฺปณฺณาสโกฏิธนํ.	 (จตุปฺปณฺณาสโกฏิ	+	ธน)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 จตุปฺปณฺณาสโกฏิ		จ	อ.มีโกฏิห้าสิบสี�เป็นประมาณด้วย		ตํ	อ.มีโกฏิห้าสิบสี�เป็นประมาณนั้น		
ธนํ		จ	เป็นทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จตุปฺปณฺณาสโกฏิธนํ	ชื่่�อว่าจตุปฺปณฺณาสโกฏิธน.	(ทรัพย์มี	๕๔	
โกฏิเป็นประมาณ)	 	

อนุราธปุรมตฺตา,  ภุตฺตคามา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุราธปุรํ		มตฺตา		เยสนฺติ		อนุราธปุรมตฺตา,		ภุตฺตคามา.	(อนุราธปุร	+	มตฺตา)
	 อนุราธปุรํ	อ.เม่องอนุราธะ		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ภุตฺตคามานํ)	แห่งหมู่บ้านอันถุูกบริโภค
แล้ว	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภุตฺตคามา)	อ.หมู่บ้านอันถุูกบริโภคแล้ว	ท.	
เหล่านั้น		อนุราธปุรมตฺตา	ชื่่�อว่าอนุราธปุรมตฺต	 (มีเม่องอนุราธะเป็นประมาณ),	 ได้แก่หมู่บ้านที�ถุูกบริโภค
แล้วทั้งหลาย)	
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ภุตฺตคามา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภุตฺตา		จ		เต		คามา		จาติ		ภุตฺตคามา.	(ภุตฺต	+	คาม)
	 ภุตฺตา		จ	อ.อันถุูกบริโภคแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันถุูกบริโภคแล้ว	ท.	เหล่านั้น		คามา		จ	เป็น
หมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ภุตฺตคามา	ชื่่�อว่าภุตฺตคาม.	(หมู่บ้านที�ถุูกบริโภคแล้ว)

จุทฺทสคามา

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จุทฺทส		คามา		จุทฺทสคามา.	(จุทฺทส	+	คาม)
	 คามา	อ.หมู่บ้าน	ท.		จุทฺทส	สิบสี�		จุทฺทสคามา	ชื่่�อว่าจุทฺทสคาม.	(๑๔	หมู่บ้าน)

สพฺพปจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพสํ		ปจฺฉา		สพฺพปจฺฉา.	(สพฺพ	+	ปจฺฉา)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		สพฺเพสํ		(ชื่นานํ)	แห่งชื่น	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉา	ชื่่�อว่าสพฺพปจฺฉา.	(ภาย
หลังแห่งชื่นทั้งปวง)

พลกาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลานํ		กาโย		พลกาโย.	(พล	+	กาย)
	 กาโย	อ.หมู่		พลานํ	แห่งกําลังพล	ท.		พลกาโย	ชื่่�อว่าพลกาย.	(หมู่แห่งกําลังพล)

ทาสีทาสา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสิโย		จ		ทาสา		จ		ทาสีทาสา.	(ทาสี	+	ทาส)
	 ทาสิโย		จ	อ.ทาสี	ท.	ด้วย		ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		ทาสีทาสา	ชื่่�อว่าทาสีทาส.	(ทาสีและ
ทาส)
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เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ,  วิตฺฺถุูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เลฑฺฑุ		จ		ทณฺโฑ		จ		เลฑฺฑุทณฺฑา.	(เลฑฺฑุ	+	ทณฺฑ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 เลฑฺฑุ		จ	อ.ก้อนดินด้วย		ทณฺโฑ		จ	อ.ท่อนไม้ด้วย		เลฑฺฑุทณฺฑา	ชื่่�อว่าเลฑฺฑุทณฺฑ.	(ก้อน
ดินและท่อนไม้)
	 ๒.	 เลฑฺฑุทณฺฑา		อาทิ		เยสนฺติ		เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ,		วตฺถุูนิ.	(เลฑฺฑุทณฺฑ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิ-
ปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เลฑฺฑุทณฺฑา	อ.ก้อนดินและท่อนไม้	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถุูนํ)	แห่งวัตถุุ	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		วตฺถุูนิ)	อ.วัตถุุ	ท.	เหล่านั้น		เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ	ชื่่�อว่า
เลฑฺฑุทณฺฑาทิ	(มีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น),	ได้แก่วัตถุุทั้งหลาย.	 	

สาวตฺถีนครทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สาวตฺถุี		จ		สา		นครญฺจาติ		สาวตฺถุีนครํ.	(สาวตฺถุี	+	นคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
	 	 สาวตฺถุี		จ	อ.ชื่่�อว่าสาวัตถุีด้วย		สา	อ.ชื่่�อว่าสาวัตถุีนั้น		นครํ		จ	เป็นเม่องด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		สาวตฺถุีสนครํ	ชื่่�อว่าสาวตฺถุีนคร.	(เม่องชื่่�อว่าสาวัตถุี)
	 ๒.	 สาวตฺถุีนครสฺส		ทฺวารํ		สาวตฺถุีนครทฺวารํ.	(สาวตฺถุีนคร	+	ทฺวาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทฺวารํ	อ.ประตู		สาวตฺถุีนครสฺส	แห่งเม่องชื่่�อว่าสาวัตถุี		สาวตฺถุีนครทฺวารํ	 ชื่่�อว่าสาวตฺถุี- 
นครทฺวาร.	(ประตูเม่องสาวัตถุี)

สมฺปตฺฺตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปตฺโต		จ		โส		กาโล		จาติ		สมฺปตฺตกาโล.	(สมฺปตฺต	+	กาล)
	 สมฺปตฺโต		จ	อ.เป็นที�ถุึงพร้อมแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที�ถุึงพร้อมแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		สมฺปตฺตกาโล	ชื่่�อว่าสมฺปตฺตกาล.	(กาลเป็นที�ถุึงพร้อมแล้ว)
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ปฏิจฺฉนฺนยานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิจฺฉนฺนญฺจ		ตํ		ยานญฺจาติ		ปฏิจฺฉนฺนยานํ.	(ปฏิจฺฉนฺน	+	ยาน)
	 ปฏิจฺฉนฺนํ		จ	อ.อันถุูกปกปิดแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถุูกปกปิดแล้วนั้น		ยานํ		จ	เป็นยานด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ปฏิจฺฉนฺนยานํ	ชื่่�อว่าปฏิจฺฉนฺนยาน.	(ยานอันถุูกปกปิดแล้ว)		

สกลนครํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกลญฺจ		ตํ		นครญฺจาติ		สกลนครํ.	(สกล	+	นคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 สกลํ		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย			ตํ	อ.ทั้งสิ้นนั้น		นครํ		จ	เป็นเม่องด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลนครํ	
ชื่่�อว่าสกลนคร.	(เม่องทั้งสิ้น)

สาวิตฺฺถุีวิาสิโน,  ชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาวตฺถุิยํ		วสนฺติ		สีเลนาติ		สาวตฺถุีวาสิโน,		ชื่นา.	(สาวตฺถุีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการ
อยู่	+	ณีปัจจัย)
	 (เย		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		สาวตฺถุิยํ	ในเม่องสาวัตถุี		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	
เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 ชื่นา)	 อ.ชื่น	ท.	 เหล่านั้น	 	สาวตฺถุีวาสิโน	 ชื่่�อว่าสาวตฺถุีวาสี	 (ผู้อยู่ในเม่องสาวัตถุี 
โดยปกติ),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

มหาสมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตี		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		มหาสมฺปตฺติ.	(มหนฺตี	+	สมฺปตฺติ)
	 มหนฺตี	 	 จ	 อ.ใหญ่ด้วย	 	 สา	 อ.ใหญ่นั้น	 	 สมฺปตฺติ	 	 จ	 เป็นสมบัติด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
มหาสมฺปตฺติ	ชื่่�อว่ามหาสมฺปตฺติ.	(สมบัติใหญ่)
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อาคตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตญฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		อาคตทิวโส.	(อาคต	+	ทิวส)
	 อาคตํ		จ	อ.เป็นที�มาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มาแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
อาคตทิวโส	ชื่่�อว่าอาคตทิวส.	(วันเป็นที�มาแล้ว)

สกลนครวาสิโน,  ชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สกลญฺจ		ตํ		นครญฺจาติ		สกลนครํ.	(สกล	+	นคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สกลํ		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย			ตํ	อ.ทั้งสิ้นนั้น		นครํ		จ	เป็นเม่องด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกล-
นครํ	ชื่่�อว่าสกลนคร.	(เม่องทั้งสิ้น)
	 ๒.	 สกลนคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		สกลนครวาสิโน,		ชื่นา.	(สกลนครสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	
ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	สัตตมีตัปปุริสสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ
	 	 (เย		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		สกลนคเร	ในเม่องทั้งสิ้น		สีเลน	โดยปกติ		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	 เหล่านั้น		สกลนครวาสิโน	ชื่่�อว่าสกลนครวาสี	 (ผู้อยู่ในเม่อง 
ทั้งสิ้นโดยปกติ),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

มหาสกฺกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		จ		โส		สกฺกาโร		จาติ		มหาสกฺกาโร.	(มหนฺต	+	สกฺการ)
	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		สกฺกาโร		จ	เป็นสักการะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
มหาสกฺกาโร	ชื่่�อว่ามหาสกฺการ.	(สักการะใหญ่)

ยถุาพลํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลํ		อนติกฺกมิตฺวา		ยถุาพลํ.	(ยถุา	+	พล)
	 อนติกฺกมิตฺวา	ไม่ข้ามแล้ว		พลํ	ซึ�งกําลัง		ยถุาพลํ	ชื่่�อว่ายถุาพล.	(ตามกําลัง)
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ปหิตฺปฺปหิโตฺ,  ปณฺณากาโร

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปหิโต		จ		โส		ปหิโต		จาติ		ปหิตปฺปหิโต,		ปณฺณากาโร.	(ปหิต	+	ปหิต)
	 โส		(ปณฺณากาโร)	อ.เคร่�องบรรณาการนั้น		ปหิโต		จ	อันถุูกส่งไปแล้วด้วย		ปหิโต		จ	อันถุูก
ส่งไปแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปหิตปฺปหิโต	ชื่่�อว่าปหิตปฺปหิต	(ทั้งถุูกส่งไปแล้วทั้งถุูกส่งไปแล้ว),	ได้แก่
เคร่�องบรรณาาการ)

ปิยวิจนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิยญฺจ		ตํ		วจนญฺจาติ		ปิยวจนํ.	(ปิย	+	วจน)
	 ปิยํ	 	 จ	อ.อันเป็นที�รักด้วย		ตํ	 อ.อันเป็นที�รักนั้น	 	 วจนํ	 	 จ	 เป็นคําด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
ปิยวจนํ	ชื่่�อว่าปิยวจน.	(คําอันเป็นที�รัก,	คําไพเราะ)

รตฺติภาคสมนฺตรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ชื่่�อว่ารตฺติภาค.	(ส่วนราตรี)
	 ๒.	 รตฺติภาคสฺส		สมนฺตรํ		รตฺติภาคสมนฺตรํ.	(รตฺติภาค	+	สมนฺตร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สมนฺตรํ	อ.ลําดับ		รตฺติภาคสฺส	แห่งส่วนแห่งราตรี		รตฺติภาคสมนฺตรํ	ชื่่�อว่ารตฺติภาคสมนฺตร.	
(ลําดับแห่งส่วนแห่งราตรี)

อาชญฺญวฬวา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาชื่ญฺญสฺส		วฬวา		อาชื่ญฺญวฬวา.	(อาชื่ญฺญ	+	วฬวา)
	 วฬวา	อ.นางลาตัวเป็นแม่		อาชื่ญฺญสฺส	ของม้าตัวอาชื่าไนย		อาชื่ญฺญวฬวา	ชื่่�อว่าอาชื่ญฺญวฬวา.	
(นางลาตัวเป็นแม่ของม้าตัวอาชื่าไนย)	
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คพฺภวุฏฺฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 คพฺเภ		ชื่าโต		คพฺโภ,		สตฺโต.	(คพฺภ	+	ณปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (สตฺโต)	อ.สัตว์		ชื่าโต	ผู้เกิดแล้ว		คพฺเภ	ในครรภ์		คพฺโภ	ชื่่�อว่าคพฺภ.	(สัตว์ผู้เกิดแล้ว 
ในครรภ์)
	 ๒.	 คพฺภสฺส		วุฏฺ€านํ		คพฺภวุฏฺ€านํ.	(คพฺภ	+	วุฏฺ€าน)
	 	 วุฏฺ€านํ	อ.การออก		คพฺภสฺส	แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์		คพฺภวุฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าคพฺภวุฏฺ€าน.	
(การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์)

ทณฺฑทีปกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
						๑.	 ทณฺโฑ		อสฺสา		อตฺถุีติ		ทณฺฑา.	(ทณฺฑ	+	ณปัจจัย)	อัสสัตถุิตัทธิต
	 	 ทณฺโฑ	อ.ด้าม		อสฺสา		(ทีปกาย)	แห่งประทีปนั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา			
ทีปกา)	อ.ประทีปนั้น		ทณฺฑา	ชื่่�อว่าทณฺฑา	(มีด้าม),	ได้แก่ประทีป.
	 ๒.	 ทณฺฑา		จ		สา		ทีปกา		จาติ		ทณฺฑทีปกา.	(ทณฺฑา	+	ทีปกา)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธารยสมาส
	 	 ทณฺฑา		จ	อ.อันมีด้ามด้วย		สา	อ.อันมีด้ามนั้น		ทีปกา		จ	เป็นประทีปด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทณฺฑทีปกา	ชื่่�อว่าทณฺฑทีปกา.	(ประทีปมีด้าม)
 

อุณฺโหทกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุณฺหญฺจ		ตํ		อุทกญฺจาติ		อุณฺโหทกํ.	(อุณฺห	+	อุทก)
	 อุณฺหํ	 	 จ	 อ.อันร้อนด้วย	 	 ตํ	 อ.อันร้อนนั้น	 	 อุทกํ	 	 จ	 เป็นนํ้าด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
อุณฺโหทกํ	ชื่่�อว่าอุณฺโหทก.	(นํ้าร้อน,	นํ้าอุ่น)
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วิสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.เป็นที�อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที�อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	
ชื่่�อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�อยู่)

อาวาหมงฺคลํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาวาเห		มงฺคลํ		อาวาหมงฺคลํ.	(อาวาห	+	มงฺคล)
	 มงฺคลํ	อ.มงคล		อาวาเห	ในเพราะการนํามา		อาวาหมงฺคลํ	ชื่่�อว่าอาวาหมงฺคล.	(มงคลในเพราะ
การนํามา)

ธุรวิิหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธุโร		จ		โส		วิหาโร		จาติ		ธุรวิหาโร.	(ธุร	+	วิหาร)
	 ธุโร	 	 จ	 อ.อันใกล้ด้วย	 	 โส	 อ.อันใกล้นั้น	 	 วิหาโร	 	 จ	 เป็นวิหารด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
ธุรวิหาโร	ชื่่�อว่าธุรวิหาร.	(วิหารอันใกล้)

ทีฆรตฺฺตฺํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺตํ.	(ทีฆา	+	รตฺติ)
	 ทีฆา	 	 จ	อ.ยาวนานด้วย	 	สา	อ.ยาวนานนั้น	 	 รตฺติ	 	 จ	 เป็นราตรีด้วย	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
ทีฆรตฺตํ	ชื่่�อว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน)	

นคฺคสมณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นคฺคา		จ		เต		สมณา		จาติ		นคฺคสมณา.	(นคฺค	+	สมณ)
	 นคฺคา		จ	อ.เปล่อย	ท.	ด้วย		เต	อ.เปล่อย	ท.	เหล่านั้น		สมณา		จ	เป็นสมณะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		นคฺคสมณา	ชื่่�อว่านคฺคสมณ.	(สมณะเปล่อย)
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อเนกสตฺานิ,  นวิภาชนานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		เอกํ		อเนกํ,		สตํ.	(น	+		เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เอกํ	อ.หนึ�ง		น	หามิได้		อเนกํ	ชื่่�อว่าอเนก	(มิใชื่่หนึ�ง),	ได้แก่ร้อย.
	 ๒.	 อเนกํ		สตํ		เยสนฺติ		อเนกสตานิ,		นวภาชื่นานิ.	(อเนก	+	สต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส
	 	 สตํ	อ.ร้อย		อเนกํ	มิใชื่่หนึ�ง		เยสํ		(นวภาชื่นานํ)	แห่งภาชื่นะใหม่	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อเนกสตานิ	ชื่่�อว่าอเนกสต	(มีร้อยมิใชื่่หนึ�ง,	มีหลายร้อย),	ได้แก่ภาชื่นะใหม่.

นวิภาชนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นวานิ		จ		ตานิ		ภาชื่นานิ		จาติ		นวภาชื่นานิ.	(นว	+	ภาชื่น)
	 นวานิ		จ	อ.ใหม่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ใหม่	ท.	เหล่านั้น		ภาชื่นานิ		จ	เป็นภาชื่นะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		นวภาชื่นานิ	ชื่่�อว่านวภาชื่น.	(ภาชื่นะใหม่)

นิรุทกปายาโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 นิคฺคตํ	 	 อุทกํ	 	 ยสฺมาติ	 	 นิรุทโก,	 	 ปายาโส.	 (นิ	 +	 อุทก)	 ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 อุทกํ	อ.นํ้า		นิคฺคหํ	ไปปราศแล้ว		ยสฺมา		(ปายาสา)	จากข้าวปายาสใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		ปายาโส)	อ.ข้าวปายาสนั้น		นิรุทโก	ชื่่�อว่านิรุทก	(มีนํ้าออกแล้ว,	ไม่มีนํ้า),	ได้แก่ข้าว
ปายาส.
	 ๒.	 นิรุทโก		จ		โส		ปายาโส		จาติ		นิรุทกปายาโส.	(นิรุทก	+	ปายาส)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 นิรุทโก		จ	อ.อันมีนํ้าออกแล้วด้วย		โส	อ.อันมีนํ้าออกแล้วนั้น		ปายาโส		จ	เป็นข้าวปายาส
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ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิรุทกปายาโส	ชื่่�อว่านิรุทกปายาส.	(ข้าวปายาสที�ไม่มีนํ้า)

อนฺโตเคหํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		อนฺโต		อนฺโตเคหํ.	(อนฺโต	+	เคห)
	 อนฺโต	ในภายใน		เคหสฺส	แห่งเร่อน		อนฺโตเคหํ	ชื่่�อว่าอนฺโตเคห.	(ภายในเร่อน)

หฏฺ€ตฺุฏฺ€า,  วิิสาขา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีิเคราะห์ว่า
	 หฏฺ€า		จ		สา		ตุฏฺ€า		จาติ		หฏฺ€ตุฏฺ€า,		วิสาขา.	(หฏฺ€	+	ตุฏฺ€)
	 สา		(วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		หฏฺ€า		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ตุฏฺ€า		จ	ยินดีแล้วด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		หฏฺ€ตุฏฺ€า	ชื่่�อว่าหฏฺ€ตุฏฺ€	(ทั้งร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้ว),	ได้แก่นางวิสาขา.

โภชนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โภชื่นญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		โภชื่นฏฺ€านํ.	(โภชื่น	+	€าน)
	 โภชื่นํ		จ	อ.เป็นที�บริโภคด้วย		ตํ	อ.เป็นที�บริโภคนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น	
โภชื่นฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าโภชื่นฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�บริโภค)

หิโรตฺฺตฺปฺปวิิรหิตฺา,  ชนา

	 เป็นปัจญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 หิริ		จ		โอตฺตปฺปญฺจ		หิโรตฺตปฺปํ.	(หิริ	+	โอตฺตปฺป)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 หิริ		จ	อ.ความละอายใจด้วย		โอตฺตปฺปํ		จ	อ.ความเกรงกลัวบาปด้วย		หิโรตฺตปฺปํ	ชื่่�อว่า
หิโรตปฺป.	(ความละอายใจและความเกรงกลัวบาป,	หิริและโอตตัปปะ)
	 ๒.	 หิโรตฺตปฺปสฺมา		วิรหิตา		หิโรตฺตปฺปวิรหิตา,		ชื่นา.	(หิโรตฺตปฺป	+	วิรหิต)	ปัญจมีตัปปุริส
สมาส
	 	 (ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.		วิรหิตา	ผู้เว้นแล้ว		หิโรตฺตปฺปสฺมา	จากหิริและโอตตัปปะ		หิโรตฺตปฺป- 
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วิรหิตา	ชื่่�อว่าหิโรตฺตปฺปวิรหิต	(เว้นจากหิริและโอตตัปปะ),	ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

เอกปฺปหาโร

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		ปหาโร		เอกปฺปหาโร.	(เอก	+	ปหาร)
	 ปหาโร	อ.การประหาร		เอโก	ครั้งเดียว		เอกปฺปหาโร	ชื่่�อว่าเอกปฺปหาร.	(การประหารครั้งเดียว)

วิจนมตฺฺตฺํ,  การณํ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วจนํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		วจนมตฺตํ,		การณํ.	(วจน	+	มตฺตา)
	 วจนํ	อ.คํา		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(ตํ		การณํ)	อ.เหตุนั้น		วจนมตฺตํ	ชื่่�อว่าวจนมตฺต	(มีคําเป็นประมาณ,	สักว่าคํา),	ได้แก่เหตุ.

สุวิณฺณปาตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		ปาติ		สุวณฺณปาติ.	(สุวณฺณ	+	ปาติ)
	 ปาติ	อ.ถุาด		วิกาโร	อันเป็นวิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณปาติ	ชื่่�อว่าสุวณฺณปาติ.	(ถุาด
ทอง)

อปฺโปทโก,  มธุปายาโส

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺปํ		อุทกํ		ยสฺสาติ		อปฺโปทโก,		มธุปายาโส.	(อปฺป	+	อุทก)
	 อุทกํ	อ.นํ้า		อปฺปํ	อันน้อย		ยสฺส		(มธุปายาสสฺส)	แห่งข้าวมธุปายาสใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		มธุปายาโส)	อ.ข้าวมธุปายาสนั้น		อปฺโปทโก	ชื่่�อว่าอปฺโปทก	(มีนํ้าน้อย),	ได้แก่ข้าว
มธุปายาส.
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ปิณฺฑปาตฺิกตฺฺเถุโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปิณฺฑปาตาย	 	 จรณสีโล	 	 ปิณฺฑปาติโก,	 	 เถุโร.	 (ปิณฺฑปาต	+	ณิกปัจจัย)	 สังสัฏฐาทิ- 
อเนกัตถุตัทธิต
	 	 (เถุโร)	 อ.พระเถุระ	 	 ปิณฺฑปาตาย	 	 จรณสีโล	 ผู้มีการเที�ยวไป	 เพ่�อบิณฑบาต	 เป็นปกติ		
ปิณฺฑปาติโก	ชื่่�อว่าปิณฺฑปาติก	(ผู้มีการเที�ยวไปเพ่�อบิณฑบาตเป็นปกติ),	ได้แก่พระเถุระ.
	 ๒.	 ปิณฺฑปาติโก		จ		โส		เถุโร		จาติ		ปิณฺฑปาติกตฺเถุโร.	(ปิณฺฑาปาติก	+	เถุร)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปิณฺฑปาติโก	 	 จ	 อ.ผู้มีการเที�ยวไปเพ่�อบิณฑบาตเป็นปกติด้วย	 	 โส	 อ.ผู้มีการเที�ยวไปเพ่�อ
บิณฑบาตเป็นปกตินั้น	 	 เถุโร	 	 จ	 เป็นพระเถุระด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 ปิณฺฑปาติกตฺเถุโร	 ชื่่�อว่า 
ปิณฺฑปาติกตฺเถุร.	(พระเถุระผู้มีการเที�ยวไปเพ่�อบิณฑบาตเป็นปกติ)

อโธมุโข,  พฺราหฺมโณ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโธ		มุขํ		ยสฺสาติ		อโธมุโข,		สสุโร.	(อโธ	+	มุข)
	 มุขํ	อ.หน้า		อโธ	ในเบ่้องตํ�า		ยสฺส		(สสุรสฺส)	แห่งพ่อสามีใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(โส		สสุโร)	อ.พ่อสามีนั้น		อโธมุโข	ชื่่�อว่าอโธมุข	(ผู้มีหน้าในเบ่้องตํ�า),	ได้แก่พ่อสามี.

กถุิตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กถุิตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		กถุิตกาโล.	(กถุิต	+	กาล)
	 กถุิตํ		จ	อ.เป็นที�ถุูกกล่าวแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ถุูกกล่าวแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		กถุิตกาโล	ชื่่�อว่ากถุิตกาล.	(กาลเป็นที�ถุูกกล่าวแล้ว)

วิุตฺฺตฺกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺตญฺจ		ตํ		ขโณ		จาติ		วุตฺตกฺขโณ.	(วุตฺต	+	ขณ)
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	 วุตฺตํ		จ	อ.เป็นที�ถุูกกล่าวแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ถุูกกล่าวแล้วนั้น		ขโณ		จ	เป็นขณะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		วุตฺตกฺขโณ	ชื่่�อว่าวุตฺตกฺขณ.	(ขณะเป็นที�ถุูกกล่าวแล้ว)

มงฺคลกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มงฺคลญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		มงฺคลกาโล.	(มงฺคล	+	กาล)
	 มงฺคลํ		จ	อ.อันเป็นมงคลด้วย		ตํ	อ.อันเป็นมงคลนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		มงฺคลกาโล	ชื่่�อว่ามงฺคลกาล.	(กาลอันเป็นมงคล)

อสุจิขาทโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		สุจิ		อสุจิ.	(น	+	สุจิ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สุจิ	อ.ของอันสะอาด		น	หามิได้		อสุจิ	ชื่่�อว่าอสุจิ.	(ของไม่สะอาด)
	 ๒.	 อสุจึ		ขาทตีติ		อสุจิขาทโก,		พฺราหฺมโณ.	(อสุจิสทฺทูปปท	+	ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยว-
กิน	+	ณฺวุปัจจัย)	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ
	 	 (โย		พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์ใด		ขาทติ	ย่อมเคี้ยวกิน		อสุจึ	ซึ�งของอันไม่สะอาด		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์นั้น		อสุจิขาทโก	ชื่่�อว่าอสุจิขาทก	(ผู้เคี้ยวกินของไม่สะอาด),	
ได้แก่พราหมณ์.

ทาสกมฺมกรา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสา		จ		กมฺมกรา		จ		ทาสกมฺมกรา.	(ทาส	+	กมฺมกร)
	 ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		กมฺมกรา		จ	อ.กรรมกร	ท.	ด้วย		ทาสกมฺมกรา	ชื่่�อว่าทาสกมฺมกร.	
(ทาสและกรรมกร)	
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อุทกตฺิตฺฺถุํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อุทกสฺส		ติตฺถุํ		อุทกติตฺถุํ.	(อุทก	+	ติตฺถุ)
	 ติตฺถุํ	อ.ท่า		อุทกสฺส	แห่งนํ้า		อุทกติตฺถุํ	ชื่่�อว่าอุทกติตฺถุ.	(ท่านํ้า)

ธรมานกมาตาปิตโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่่�อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและ
บิดา)
	 ๒.	 ธรมานกา		จ		 เต		มาตาปิตโร		จาติ		ธรมานกมาตาปิตโร.	 (ธรมานก	+	มาตาปิตุ)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ธรมานกา		จ	อ.ผู้ทรงอยู่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ทรงอยู่	ท.	เหล่านั้น		มาตาปิตโร		จ	เป็น
มารดาและบิดาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ธรมานกมาตาปิตโร	ชื่่�อว่าธรมานกมาตาปิตุ.	 (มารดาและบิดา
ผู้ทรงอยู่)		

อาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคมนกาโล.	(อาคมน	+	กาล)
	 อาคมนํ		จ	อ.เป็นที�มาด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มานั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
อาคมนกาโล	ชื่่�อว่าอาคมนกาล.	(กาลเป็นที�มา)

ฆรทฺวิารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆรสฺส		ทฺวารํ		ฆรทฺวารํ.	(ฆร	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		ฆรสฺส	แห่งเร่อน		ฆรทฺวารํ	ชื่่�อว่าฆรทฺวาร.	(ประตูเร่อน)
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ปุราณปุญฺญํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุราณญฺจ		ตํ		ปุญฺญญฺจาติ		ปุราณปุญฺญํ.	(ปุราณ	+	ปุญฺญ)
	 ปุราณํ		จ	อ.เก่าด้วย		ตํ	อ.เก่านั้น		ปุญฺญํ		จ	เป็นบุญด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุราณปุญฺญํ	
ชื่่�อว่าปุราณปุญฺญ.	(บุญเก่า)

มชฺฌิมยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มชืฺ่ฌิโม		จ		โส		ยาโม		จาติ		มชืฺ่ฌิมยาโม.	(มชืฺ่ฌิม	+	ยาม)
	 มชืฺ่ฌิโม		จ	อ.อันมีในท่ามกลางด้วย		โส	อ.อันมีในท่ามกลางนั้น		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		มชืฺ่ฌิมยาโม	ชื่่�อว่ามชืฺ่ฌิมยาม.	(ยามอันมีในท่ามกลาง,	มัชื่ฌิมยาม)

ปจฺฉาเคหํ

	 นิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ปจฺฉา		ปจฺฉาเคหํ.	(ปจฺฉา	+	เคห)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		เคหสฺส	แห่งเร่อน		ปจฺฉาเคหํ	ชื่่�อว่าปจฺฉาเคห.	(ภายหลังเร่อน)

อกตฺฺตฺพฺพกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		กตฺตพฺพํ		อกตฺตพฺพํ,		กมฺมํ.	(น	+	กมฺม)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		(ทาสีหิ)		กตฺตพฺพํ	อันนางทาสี	ท.	พึงกระทํา		น	หามิได้		อกตฺตพฺพํ	 
ชื่่�อว่าอกตฺตพฺพ	(ไม่พึงถุูกทํา),	ได้แก่กรรม.
	 ๒.	 อกตฺตพฺพญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		อกตฺตพฺพกมฺมํ.	(อกตฺตพฺพ	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 อกตฺตพฺพํ		จ	อ.อันนางทาสีไม่พึงทําด้วย		ตํ	อ.อันนางทาสีไม่พึงทํานั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรม
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อกตฺตพฺพกมฺมํ	ชื่่�อว่าอกตฺตพฺพกมฺม.	(กรรมที�นางทาสีไม่พึงทํา)
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คุยฺหปฏฺิจฺฉนฺนา,  โอวาทา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุยฺหา		จ		ปฏิจฺฉนฺนา		จ		คุยฺหปฏิจฺฉนฺนา,		โอวาทา.	(คุยฺห	+	ปฏิจฺฉนฺน)
	 โอวาทา	อ.โอวาท	ท.		คุยฺหา		จ	อันบุคคลพึงซ่อนด้วย		ปฏิจฺฉนฺนา		จ	อันบุคคลปกปิดแล้วด้วย		
คุยฺหปฏิจฺฉนฺนา	ชื่่�อว่าคุยฺหปฏิจฺฉนฺน	(อันบุคคลพึงซ่อนและอันบุคคลปกปิดแล้ว),	ได้แก่โอวาททั้งหลาย.

ปฏฺิวิสฺสกเคหานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิวิสฺสกานํ		เคหานิ		ปฏิวิสฺสกเคหานิ.	(ปฏิวิสฺสก	+	เคห)
	 เคหานิ	อ.เร่อน	ท.		ปฏิวิสฺสกานํ		 (ปุคฺคลานํ)	 ของบุคคล	ท.	ผู้คุ้นเคยกัน		ปฏิวิสฺสกเคหานิ	 
ชื่่�อว่าปฏิวิสฺสกเคห.	(เร่อนของบุคคลผู้คุ้นเคยกัน)

สสฺสุสสุรสามิกา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สสฺสุ		จ		สสุโร		จ		สามิโก		จ		สสฺสุสสุรสามิกา.	(สสฺสุ	+	สสุร	+	สามิก)
	 สสฺสุ		จ	อ.แม่สามีด้วย		สสุโร		จ	อ.พ่อสามีด้วย		สามิโก		จ	อ.สามีด้วย		สสฺสุสสุรสามิกา	
ชื่่�อว่าสสฺสุสสุรสามิก.	(แม่สามี	พ่อสามี	และสามี)

นิทฺโทสา,  วิิสาขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคโต		โทโส		ยสฺสาติ		นิทฺโทสา,		วิสาขา.	(นิ	+	โทส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 โทโส	อ.โทษ		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		ยสฺสา		(วิสาขาย)	จากนางวิสาขาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		นิทฺโทสา	ชื่่�อว่านิทฺโทสา	(มีโทษออกแล้ว,	ไม่มีโทษ),	ได้แก่
นางวิสาขา.

ญาติมิตฺตา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ญาตโย		จ		มิตฺตา		จ		ญาติมิตฺตา.	(ญาติ	+	มิตฺต)
	 ญาตโย		จ	อ.ญาติ	ท.	ด้วย		มิตฺตา		จ	อ.มิตร	ท.	ด้วย		ญาติมิตฺตา	ชื่่�อว่าญาติมิตฺต.	(ญาติ
และมิตร)

วิุฏฺ€าตฺพฺพฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุฏฺ€าตพฺพญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วุฏฺ€าตพฺพฏฺ€านํ.	(วุฏฺ€าตพฺพ	+	€าน)
	 วุฏฺ€าตพฺพํ		จ	อ.อันตนพึงลุกขึ้นด้วย		ตํ	อ.อันตนพึงลุกขึ้นนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วุฏฺ€าตพฺพฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าวุฏฺ€าตพฺพฏฺ€าน.	(ที�อันตนควรลุกขึ้น)

ลทฺธาลทฺธํ,  วิตฺฺถุุ

	 เป็นวาสัททัตถุทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลทฺธํ		วา		อลทฺธํ		วา		ลทฺธาลทฺธํ,		วตฺถุุ.	(ลทฺธ	+	อลทฺธ)
	 (วตฺถุุ)	อ.วัตถุุ		(สสฺสุสสุรสามิเกหิ)		ลทฺธํ		วา	อันแม่สามี	พ่อสามี	และสามี	ท.	ได้แล้วหร่อ		
อลทฺธํ		วา	หร่อไม่ได้แล้ว		ลทฺธาลทฺธํ	ชื่่�อว่าลทฺธาลทฺธ	(อันแม่สามี	พ่อสามี	และสามี	ได้แล้วหร่อไม่ได้
แล้ว)

กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ,  วิตฺฺตฺปฺปฏิวิตฺฺตฺํ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตกํ		กตฺตพฺพยุตฺตกํ,		วตฺตปฺปฏิวตฺตํ.	(กตฺตพฺพ	+	ยุตฺตก)
	 (วตฺตปฺปฏิวตฺตํ)	อ.วัตรใหญ่และวัตรน้อย		ยุตฺตกํ	อันควรแล้ว		กตฺตพฺพสฺส		(วตฺตสฺส)	แก่วัตร	
อันตน	พึงกระทํา		กตฺตพฺพยุตฺตกํ	ชื่่�อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก	(อันควรแก่วัตรอันตนพึงทํา)

วิตฺฺตฺปฺปฏิวิตฺฺตฺํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วตฺตญฺจ		ปฏิวตฺตญฺจ		วตฺตปฺปฏิวตฺตํ.	(วตฺต	+	ปฏิวตฺต)
	 วตฺตํ		จ	อ.วัตรใหญ่ด้วย		ปฏิวตฺตํ		จ	อ.วัตรน้อยด้วย		วตฺตปฺปฏิวตฺตํ	ชื่่�อว่าวตฺตปฺปฏิวตฺต.	(วัตร
ใหญ่และวัตรน้อย)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ882

อคฺคิกฺขินฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺคิสฺส		ขนฺโธ		อคฺคิกฺขนฺโธ.	(อคฺคิ	+	ขนฺธ)
	 ขนฺโธ	อ.กอง		อคฺคิสฺส	แห่งไฟ		อคฺคิกฺขนฺโธ	ชื่่�อว่าอคฺคิกฺขนฺธ.	(กองไฟ)

อุรคราชา

	 วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุรโค		จ		โส		ราชื่า		จาติ		อุรคราชื่า.	(อุรค	+	ราชื่)
	 อุรโค		จ	อ.นาคด้วย		โส	อ.นาคนั้น		ราชื่า		จ	เป็นพระราชื่าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุรค-
ราชื่า	ชื่่�อว่าอุรคราชื่.	(นาคตัวพระราชื่า,	พญานาค,	นาคราชื่)

โทสโสธนตฺฺถุาย

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โทสานํ		โสธนํ		โทสโสธนํ.	(โทส	+	โสธน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โทสานํ		โสธนํ	อ.การ	ยังโทษ	ท.	ให้หมดจด		โทสโสธนํ	ชื่่�อว่าโทสโสธน.	(การชื่ําระโทษ)
	 ๒.	 โทสโสธนสฺส		อตฺถุาย		โทสโสธนตฺถุาย.	(โทสโสธน	+	อตฺถุ)	จตุตถุีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺถุาย	เพ่�อประโยชื่น์		โทสโสธนสฺส	แก่การยังโทษให้หมดจด		โทสโสธนตฺถุาย	ชื่่�อว่าโทส
โสธนตฺถุ.	(ประโยชื่น์แก่การยังโทษให้หมดจด,	ประโยชื่น์แก่การชื่ําระโทษ)

นิทฺโทสภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นิคฺคโต		โทโส		ยสฺสาติ		นิทฺโทสา,		วิสาขา.	(นิ	+	โทส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาส
	 	 โทโส	อ.โทษ		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		ยสฺสา		(วิสาขาย)	จากนางวิสาขาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		นิทฺโทสา	ชื่่�อว่านิทฺโทสา	(มีโทษออกแล้ว,	ไม่มีโทษ),	
ได้แก่นางวิสาขา.	
	 ๒.	 นิทฺโทสาย		ภาโว		นิทฺโทสภาโว.	(นิทฺโทสา	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิทฺโทสาย		(วิสาขาย)	แห่งนางวิสาขา	ผู้มีโทษออกแล้ว		นิทฺโทสภาโว	
ชื่่�อว่านิทฺโทสภาว.	(ความที�นางวิสาขาไม่มีโทษ,	ความที�นางวิสาขาไม่มีความผิด)

ยานาทีนิ,  วิาหนานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยานํ		อาทิ		เยสนฺติ		ยานาทีนิ,		วาหนานิ.	(ยาน	+	อาทิ)
	 ยานํ	อ.ยาน		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วาหนานํ)	แห่งพาหนะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตานิ		วาหนานิ)	อ.พาหนะ	ท.	เหล่านั้น		ยานาทีนิ	ชื่่�อว่ายานาทิ	(มียานเป็นต้น),	ได้แก่พาหนะ
ทั้งหลาย.

อเวิจฺจปฺปสนฺนํ,  กุลํ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อเวจฺจ		ปสนฺนํ		อเวจฺจปฺปสนฺนํ,		กุลํ.	(อเวจฺจ	+	ปสนฺน)
	 (กุลํ)	อ.ตระกูล		ปสนฺนํ	อันเล่�อมใสแล้ว		อเวจฺจ	ไม่หวั�นไหว		อเวจฺจปฺปสนฺนํ	ชื่่�อว่าอเวจฺจปฺปสนฺน	
(อันเล่�อมใสไม่หวั�นไหว),	ได้แก่ตระกูล.

เคหคมนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เคหํ		คมนํ		เคหคมนํ.	(เคห	+	คมน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 คมนํ	อ.การไป		เคหํ	สู่เร่อน		เคหคมนํ	ชื่่�อว่าเคหคมน.	(การไปสู่เร่อน)
	 ๒.	 เคหคมนเมว		ภาโว		เคหคมนภาโว.	(เคหคมน	+	ภาว)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เคหคมนํ		เอว	อ.การไปสู่เร่อนนั�นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		เคหคมนภาโว	ชื่่�อว่าเคห-
คมนภาว.	(ความเป็นค่อการไปสู่เร่อน)

ทกฺขิโณทกํ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิณาย		อุทกํ		ทกฺขิโณทกํ.	(ทกฺขิณา	+	อุทก)
	 อุทกํ	อ.นํ้า		ทกฺขิณาย	เพ่�อทักษิณา		ทกฺขิโณทกํ	ชื่่�อว่าทกฺขิโณทก.	(นํ้าเพ่�อทักษิณา)
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อาคนฺตุกาโม

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุํ		กาเมตีติ		อาคนฺตุกาโม,		เสฏฺ€ี.	(อาคนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	
ณปัจจัย)	จตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ
	 (โย		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		อาคนฺตุํ	เพ่�ออันมา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		เสฏฺ€ี)	
อ.เศรษฐีนั้น		อาคนฺตุกาโม	ชื่่�อว่าอาคนฺตุกาม	(ผู้ใคร่เพ่�อจะมา),	ได้แก่เศรษฐี.	

พุทธปฺปมุโข,  ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		ปมุขํ		ยสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขํ	เป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุใด		(อตฺถุิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุสงฺโฆ)	อ.หมู่แห่งภิกษุนั้น		พุทฺธปฺปมุโข	ชื่่�อว่าพุทฺธปฺปมุข	(มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุข),	ได้แก่ภิกษุสงฆ์.

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

ภตฺฺตฺกิจฺจํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่่�อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร)	

โสตฺุกามตฺา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โสตุํ		กาเมตีติ		โสตุกาโม,		อตฺตา.	(โสตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ
ปัจจัย)	จตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ
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	 	 (โย	 	 อตฺตา)	 อ.ตนใด	 	 กาเมติ	 ย่อมใคร่	 	 โสตุํ	 เพ่�ออันฟัง	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		 
อตฺตา)	อ.ตนนั้น		โสตุกาโม	ชื่่�อว่าโสตุกาม	(ผู้ใคร่เพ่�ออันฟัง),	ได้แก่ตน
	 ๒.	 โสตุกามสฺส		ภาโว		โสตุกามตา.	(โสตุกาม	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		โสตุกามสฺส		(อตฺตสฺส)	แห่งตน	ผู้ใคร่เพ่�ออันฟัง		โสตุกามตา	ชื่่�อว่า
โสตุกามตา.	(ความที�ตนเป็นผู้ใคร่เพ่�อจะฟัง)

พหิสาณิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาณิยา		พหิ		พหิสาณิ.	(พหิ	+	สาณิ)
	 พหิ	ในภายนอก		สาณิยา	แห่งม่าน		พหิสาณิ	ชื่่�อว่าพหิสาณิ.	(ภายนอกม่าน)

ปรกุฑฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปรสฺส  กุฑฺโฑ  ปรกุฑฺโฑ. (ปร + กุฑฺฑ)
	 กุฑฺโฑ	อ.ฝาเร่อน		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอ่�น		ปรกุฑฺโฑ	ชื่่�อว่าปรกุฑฺฑ.	(ฝาเร่อนของ
บุคคลอ่�น)

ปรเสโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		เสโล		จาติ		ปรเสโล.	(ปร	+	เสล)
	 ปโร		จ	อ.อ่�นด้วย		โส	อ.อ่�นนั้น		เสโล		จ	เป็นภูเขาหินด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรเสโล	 
ชื่่�อว่าปรเสล.	(ภูเขาหินอ่�น)

ปรจกฺกวิาฬํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปรญฺจ		ตํ		จกฺกวาฬญฺจาติ		ปรจกฺกวาฬํ.	(ปร	+	จกฺกวาฬ)
	 ปรํ		จ	อ.อ่�นด้วย		ตํ	อ.อ่�นนั้น		จกฺกวาฬํ		จ	 เป็นจักรวาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ปร- 
จกฺกวาฬํ	ชื่่�อว่าปรจกฺกวาล.	(จักรวาลอ่�น)
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มหาชมฺพุกฺขนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 มหนฺตี		จ		สา		ชื่มฺพู		จาติ		มหาชื่มฺพู.	(มหนฺตี	+	ชื่มฺพู)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่นั้น		ชื่มฺพู		จ	เป็นต้นหว้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
มหาชื่มฺพู	ชื่่�อว่ามหาชื่มฺพู.	(ต้นหว้าใหญ่)
	 ๒.	 มหาชื่มฺพุยา		ขนฺโธ		มหาชื่มฺพุกฺขนฺโธ.	(มหาชื่มฺพู	+	ขนฺธ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ขนฺโธ	 อ.ลําต้น	 	 มหาชื่มฺพุยา	 แห่งต้นหว้าใหญ่	 	 มหาชื่มฺพุกฺขนฺโธ	 ชื่่�อว่ามหาชื่มฺพุกฺขนฺธ.	
(ลําต้นหว้าใหญ่)

อมตฺวิสฺสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อมตญฺจ		ตํ		วสฺสญฺจาติ		อมตวสฺสํ.	(อมต	+	วสฺส)
	 อมตํ		จ	อ.อันเป็นอมตะด้วย		ตํ	อ.อันเป็นอมตะนั้น		วสฺสํ		จ	เป็นฝนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
อมตวสฺสํ	ชื่่�อว่าอมตวสฺส.	(ฝนอมตะ)	

อนุปุพฺพีกถุา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุปุพฺเพน		กถุา		อนุปพฺพีกถุา.	(อนุปุพฺพ	+	กถุา)
	 กถุา	อ.วาจาเป็นเคร่�องกล่าว		อนุปุพฺเพน	โดยลําดับ		อนุปุพฺพีกถุา	ชื่่�อว่าอนุปุพฺพีกถุา.	(วาจาเป็น
เคร่�องกล่าวโดยลําดับ)

จกฺกวิาฬสตฺํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จกฺกวาฬานํ		สตํ		จกฺกวาฬสตํ.	(จกฺกวาฬ	+	สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		จกฺกวาฬานํ	แห่งจักรวาล	ท.		จกฺกวาฬสตํ	ชื่่�อว่าจกฺกวาฬสต.	(หนึ�งร้อยจักรวาล)

จกฺกวิาฬสหสฺสสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 จกฺกวาฬานํ		สหสฺสํ		จกฺกวาฬสหสฺสํ.	(จกฺกวาฬ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		จกฺกวาฬานํ	แห่งจักรวาล	ท.		จกฺกวาฬสหสฺสํ	ชื่่�อว่าจกฺกวาฬสหสฺส.	(พันจักรวาล)

จนฺทุปมา,  พุทฺธา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จนฺโท		อุปมา		เยสนฺติ		จนฺทุปมา,		พุทฺธา.	(จนฺท	+	อุปมา)
	 จนฺโท	อ.พระจันทร์		อุปมา	เป็นเคร่�องเปรียบ		เยสํ		(พุทฺธานํ)	แห่งพระพุทธเจ้า	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		พุทฺธา)	อ.พระพุทธเจ้า	ท.	เหล่านั้น		จนฺทุปมา	ชื่่�อว่าจนฺทุปมา	(มี
พระจันทร์เป็นเคร่�องเปรียบ),	ได้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

คคณมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คคณสฺส		มชืฺ่โฌ		คคณมชืฺ่โฌ.	(คคณ	+	มชืฺ่ฌ)
	 มชืฺ่โฌ	อ.ท่ามกลาง		คคณสฺส	แห่งท้องฟ้า		คคณมชืฺ่โฌ	ชื่่�อว่าคคณมชืฺ่ฌ.	(ท่ามกลางท้องฟ้า)

สพฺพสตฺฺตฺา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		จ		เต		สตฺตา		จาติ		สพฺพสตฺตา.	(สพฺพ	+	สตฺต)
	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		สตฺตา		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		สพฺพสตฺตา	ชื่่�อว่าสพฺพสตฺต.	(สัตว์ทั้งปวง,	สรพพสัตว์)

อลงฺกตฺสีสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อลงฺกตญฺจ		ตํ		สีสญฺจาติ		อลงฺกตสีสํ.	(อลงฺกต	+	สีส)
	 อลงฺกตํ		จ	อ.อันถุูกประดับแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถุูกประดับแล้วนั้น		สีสํ		จ	เป็นศีรษะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อลงฺกตสีสํ	ชื่่�อว่าอลงฺกตสีส.	(ศีรษะที�ถุูกประดับแล้ว)
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สุอญฺชนอกฺขิีนิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุอญฺชื่นานิ		จ		ตานิ		อกฺขีนิ		จาติ		สุอญฺชื่นอกฺขีนิ.	(สุอญฺชื่น	+	อกฺขิ)
	 สุอญฺชื่นานิ		จ	อ.อันหยอดดี	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันหยอดดี	ท.	เหล่านั้น		อกฺขีนิ		จ	เป็นนัยน์ตา
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุอญฺชื่นอกฺขีนิ	ชื่่�อว่าสุอญฺชื่นอกฺขิ.	(นัยน์ตาที�หยอดดี)

ทหยมํสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หทยสฺส		มํสํ		หทยมํสํ.	(หทย	+	มํส)
	 มํสํ	อ.เน่้อ		หทยสฺส	แห่งหทัย		หทยมํสํ	ชื่่�อว่าหทยมํส.	(เน่้อหทัย)

ทาสตฺฺถุาย

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาสสฺส		อตฺถุาย		ทาสตฺถุาย.	(ทาส	+	อตฺถุ)
	 อตฺถุาย	เพ่�อประโยชื่น์		ทาสสฺส	แก่ความเป็นทาส		ทาสตฺถุาย	ชื่่�อว่าทาสตฺถุ.	(ประโยชื่น์แก่ความ
เป็นทาส)

ชาลิสทิสา,  ปุตฺฺตฺา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า
	 ชื่าลินา		สทิสา		ชื่าลิสทิสา,		ปุตฺตา.	(ชื่าลี	+	สทิส)
	 (ปุตฺตา)	อ.บุตร	ท.		สทิสา	อันเชื่่นกับ		ชื่าลินา	ด้วยชื่าลี		ชื่าลิสทิสา	ชื่่�อว่าชื่าลิสทิส	(เชื่่นกับ
ชื่าลี),	ได้แก่บุตรทั้งหลาย.

กณฺหาชินาสทิสา,  ธีตฺโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า
	 กณฺหาชื่ินาย		สทิสา		กณฺหาชื่ินาสทิสา,		ธีตโร.	(กณฺหาชื่ินา	+	สทิสา)
	 (ธีตโร)	อ.ธิดา	ท.		สทิสา	อันเชื่่นกับ		กณฺหาชื่ินาย	ด้วยกัณหาชื่ินา		กณฺหาชื่ินาสทิสา	ชื่่�อว่า 
กณฺหาชื่ินาสทิสา	(เชื่่นกับกัณหาชื่ินา),	ได้แก่ธิดาทั้งหลาย.
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มทฺทีสทิสา,  ปชาปตฺิโย

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า
	 มทฺทิยา		สทิสา		มทฺทีสทิสา,		ปชื่าปติโย.	(มทฺที	+	สทิสา)
	 ปชื่าปติโย	 อ.ปชื่าบดี	 ท.	 	 สทิสา	 อันเชื่่นกับ	 	 มทฺทิยา	 ด้วยพระนางมัทรี	 	 มทฺทีสทิสา	 ชื่่�อว่า 
มทฺทีสทิสา	(เชื่่นกับพระนางมัทรี),	ได้แก่ปชื่าบดี.

สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิตฺํ,  โสตฺาปตฺฺตฺิผลํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สหสฺสํ		นยา		สหสฺสนยา.	(สหสฺส	+	นย)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 นยา	อ.นัย	ท.		สหสฺสํ	หนึ�งพัน		สหสฺสนยา	ชื่่�อว่าสหสฺสนย.	(หนึ�งพันนัย)
	 ๒.	 สหสฺสนเยหิ		ปฏิมณฺฑิตํ		สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิตํ,		โสตาปตฺติผลํ.	(สหสฺสนย	+	ปฏิมณฺฑิต)	
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
	 	 (โสตาปตฺติผลํ)	อ.โสดาปัตติผล		ปฏิมณฺฑิตํ	อันประดับเฉพาะแล้ว		สหสฺสนเยหิ	ด้วยนัยหนึ�ง
พัน	ท.		สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิตํ	ชื่่�อว่าสหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิต	(ประดับด้วยนัยหนึ�งพัน),	ได้แก่โสดาปัตติผล.

อจลสทฺธา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		จลา		อจลา,		สทฺธา.	(น	+	จลา)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (สทฺธา)	อ.ศรัทธา		จลา	อันหวั�นไหว		น	หามิได้		อจลา	ชื่่�อว่าอจลา	(ไม่หวั�นไหว),	ได้แก่
ศรัทธา.
	 ๒.	 อจลา		จ		สา		สทฺธา		จาติ		อจลสทฺธา.	(อจลา	+	สทฺธา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส
	 	 อจลา		จ	อ.อันไม่หวั�นไหวด้วย		สา	อ.อันไม่หวั�นไหวนั้น		สทฺธา		จ	เป็นศรัทธาด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อจลสทฺธา	ชื่่�อว่าอจลสทฺธา.	(ศรัทธาอันไม่หวั�นไหว,	ศรัทธาไม่คลอนแคลน)
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นิกฺกงฺโข,  พฺราหฺมโณ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตา		กงฺขา		ยสฺมาติ		นิกฺกงฺโข,		พฺราหฺมโณ.	(นิ	+	กงฺขา)
	 กงฺขา	อ.ความสงสัย		นิคฺคตา	ไปปราศแล้ว		ยสฺมา		(พฺราหฺมณา)	จากพราหมณ์ใด		(อตฺถุิ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์นั้น		นิกฺกงฺโข	ชื่่�อว่านิกฺกงฺข	(มีความสงสัยออก
แล้ว,	ไม่มีความสงสัย,	หมดความสงสัย),	ได้แก่พราหมณ์.	

สาณิกณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาณิยา		กณฺโณ		สาณิกณฺโณ.	(สาณิ	+	กณฺณ)
	 กณฺโณ	อ.มุม		สาณิยา	แห่งผ้าม่าน		สาณิกณฺโณ	ชื่่�อว่าสาณิกณฺณ.	(มุมผ้าม่าน)

มาตฺิฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสโนปมบทกัมมธารยสมาส
	 มาตา		อิว		€านํ		มาติฏฺ€านํ.	(มาตุ	+	€าน)
	 €านํ	อ.ตําแหน่ง		มาตา		อิว	 เพียงดัง	อ.มารดา		มาติฏฺ€านํ	ชื่่�อว่ามาติฏฺ€าน.	 (ตําแหน่งดุจ
มารดา)

ปจฺฉาภาโค

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺฉา		ภาโค		ปจฺฉาภาโค.	(ปจฺฉา	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉาภาโค	ชื่่�อว่าปจฺฉาภาค.	(ส่วนในภายหลัง)	

มหปฺผลํ,  ทานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ผลํ		ยสฺสาติ		มหปฺผลํ,		ทานํ.	(มหนฺต	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		มหนฺตํ	อันใหญ่		ยสฺส		(ทานสฺส)	แห่งทานใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		
ทานํ)	อ.ทานนั้น		มหปฺผลํ	ชื่่�อว่ามหปฺผล	(มีผลใหญ่,	มีผลมาก),	ได้แก่ทาน.
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อปายทุกฺขํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปาเยสุ		ทุกฺขํ		อปายทุกฺขํ.	(อปาย	+	ทุกฺข)
	 ทุกฺขํ	อ.ความทุกข์		อปาเยสุ	ในอบาย	ท.		อปายทุกฺขํ	ชื่่�อว่าอปายทุกฺข.	(ความทุกข์ในอบาย)

ปุนทิวิสตฺฺถุาย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุนทิวเส		อตฺถุาย		ปุนทิวสตฺถุาย.	(ปุนทิวส	+	อตฺถุ)
	 อตฺถุาย	เพ่�อประโยชื่น์		ปุนทิวเส	ในวันรุ่งขึ้น		ปุนทิวสตฺถุาย	ชื่่�อว่าปุนทิวสตฺถุ.	(ประโยชื่น์ในวันรุ่ง
ขึ้น)

วิิวฏฺทฺวารํ,  เคหํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิวฏํ		ทฺวารํ		ยสฺสาติ		วิวฏทฺวารํ,		เคหํ.	(วิวฏ	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		วิวฏํ	อันเปิดแล้ว		ยสฺส		(เคหสฺส)	แห่งเร่อนใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(ตํ		เคหํ)	อ.เร่อนนั้น		วิวฏทฺวารํ	ชื่่�อว่าวิวฏทฺวาร	(มีประตูอันเปิดแล้ว),	ได้แก่เร่อน.

พหูปการา,  สุณิสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหู		อุปการา		ยสฺสาติ		พหูปการา,		สุณิสา.	(พหุ	+	อุปการ)
	 อุปการา	อ.อุปการะ	ท.		พหู	มาก		ยสฺสา		(สุณิสาย)	แห่งลูกสะใภ้ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(สา		สุณิสา)	อ.ลูกสะใภ้นั้น		พหูปการา	ชื่่�อว่าพหูปการา	(มีอุปการะมาก),	ได้แก่ลูกสะใภ้.

นิจฺจกาโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิจฺจํ		กาโล		นิจฺจกาโล.	(นิจฺจ	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		นิจฺจํ	เน่องนิตย์		นิจฺจกาโล	ชื่่�อว่านิจฺจกาล.	(กาลเน่องนิตย์)
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สพฺพิริยาปถุา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		จ		เต		อิริยาปถุา		จาติ		สพฺพิริยาปถุา.	(สพฺพ	+	อิริยาปถุ)
	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อิริยาปถุา		จ	เป็นอิริยาบถุด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		สพฺพิริยาปถุา	ชื่่�อว่าสพฺพิริยาปถุ.	(ทุกอิริยาบถุ)

ปสาธนโยคฺคํ,  ปสาธนํ

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสาธนสฺส		โยคฺคํ		ปสาธนโยคฺคํ,		ปสาธนํ.	(ปสาธน	+	โยคฺค)
	 โยคฺคํ	อ.อันควร		ปสาธนสฺส	แก่การประดับ		ปสาธนโยคฺคํ	ชื่่�อว่าปสาธนโยคฺค	(อันควรแก่การ
ประดับ),	ได้แก่เคร่�องประดับ.

สตสหสฺสคฺฆนิกํ,  ปสาธนํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สตสหสฺสํ		อคฺฆนํ		สตสหสฺสคฺฆนํ.	(สตสหสฺส	+	อคฺฆน)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 อคฺฆนํ	อ.ค่า		สตสหสฺสํ	หนึ�งแสน		สตสหสฺสคฺฆนํ	ชื่่�อว่าสตสหสฺสคฺฆน.	(ค่าหนึ�งแสน)
	 ๒.	 สตสหสฺสคฺฆเนน	 	 นิยุตฺตํ	 	 สตสหสฺสคฺฆนิกํ,	 	 ปสาธนํ.	 (สตสหสฺสคฺฆน	 +	 ณิกปัจจัย)	
สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (ปสาธนํ)	 อ.เคร่�องประดับ	 	 นิยุตฺตํ	 อันประกอบแล้ว	 	 สตสหสฺสคฺฆเนน	 ด้วยค่าหนึ�งแสน		 
สตสหสฺสคฺฆนิกํ	ชื่่�อว่าสตสหสฺสคฺฆิก	(ประกอบด้วยค่าหนึ�งแสน),	ได้แก่เคร่�องประดับ.

คนฺโธทกฆฏฺา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 คนฺธญฺจ		ตํ		อุทกญฺจาติ		คนฺโธทกํ.	(คนฺธ	+	อุทก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 คนฺธํ		จ	อ.หอมด้วย		ตํ	อ.หอมนั้น		อุทกํ		จ	เป็นนํ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คนฺโธทกํ	
ชื่่�อว่าคนฺโธทก.	(นํ้าหอม)
	 ๒.	 คนฺโธทเกน		ปุณฺณา		ฆฏา		คนฺโธทกฆฏา.	(คนฺโธทก	+	ฆฏ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ฆฏา	อ.หม้อ	ท.		ปุณฺณา	อันเต็มแล้ว		คนฺโธทเกน	ด้วยนํ้าหอม		คนฺโธทกฆฏา	ชื่่�อว่า 
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คนฺโธทกฆฏ.	(หม้อที�เต็มด้วยนํ้าหอม)

ปุตฺฺตฺธีตฺโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺโต		จ		ธีตา		จ		ปุตฺตธีตโร.	(ปุตฺต	+	ธีตุ)
	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ธีตา		จ	อ.ธิดาด้วย		ปุตฺตธีตโร	ชื่่�อว่าปุตฺตธีตุ.	(บุตรและธิดา)

ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานวิโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์	
ดังนี้
	 ๑.	 ปุตฺโต		จ		นตฺตา		จ		ปนตฺตา		จ		ปุตฺตนตฺตปนตฺตาโร.	 (ปุตฺต	+	นตฺตุ	+	ปนตฺตุ)	 
อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		นตฺตา		จ	อ.หลานด้วย		ปนตฺตา		จ	อ.เหลนด้วย		ปุตฺตนตฺต- 
ปนตฺตาโร	ชื่่�อว่าปุตฺตนตฺตปนตฺตุ.	(บุตร	หลาน	และเหลน)
	 ๒.	 ปุตฺตนตฺตปนตฺตานํ	 	 สนฺตาโน	 	 ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตาโน.	 (ปุตฺตนตฺตปนตฺตุ	 +	 สนฺตาน)	
ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 สนฺตาโน	อ.การส่บต่อ		ปุตฺตนตฺตปนตฺตานํ	แห่งบุตร	หลาน	และเหลน	ท.		ปุตฺตนตฺตปนตฺต-
สนฺตาโน	ชื่่�อว่าปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตาน.	(การส่บต่อแห่งบุตร	หลาน	และเหลน)
 ๓. ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานสฺส  วิโส  ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺานวิโส. (ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปนตฺฺตฺสนฺตฺาน + 
วิส) ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 วโส	 อ.สามารถุ	 	 ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานสฺส	 แห่งการส่บต่อแห่งบุตร	 หลาน	 และเหลน		 
ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวโส	ชื่่�อว่าปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวส.	(สามารถุแห่งการส่บต่อแห่งบุตร	หลาน	และ
เหลน)	

วิีสวิสฺสสตฺํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วีส		วสฺสานิ		วีสวสฺสานิ.	(วีส	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		วีส	ยี�สิบ		วีสวสฺสานิ	ชื่่�อว่าวีสวสฺส.	(ยี�สิบปี)
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	 ๒.	 วีสวสฺสานํ		สตํ		วีสวสฺสสตํ.	(วีสวสฺส	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตํ	อ.ร้อย		วีสวสฺสานํ	แห่งปียี�สิบ	ท.		วีสวสฺสสตํ	ชื่่�อว่าวีสวสฺสสต.	(๑๒๐	ปี)

โสฬสวิสฺสุทฺเทสิกา,  วิิสาขา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โสฬส		วสฺสานิ		ยสฺสาติ		โสฬสวสฺสา,		วิสาขา.	(โสฬส	+	วสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		โสฬส	สิบหก		ยสฺสา		(วิสาขาย)	แห่งนางวิสาขาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		 (สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		โสฬสวสฺสา	ชื่่�อว่าโสฬสวสฺสา	 (มีกาลฝน	๑๖),	ได้แก่ 
นางวิสาขา.

	 ๒.	 โสฬสวสฺสา		อิติ		อุทฺเทสิกา		โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา,		วิสาขา.	(โสฬสวสฺสา	+	อุทฺเทสิกา)	
สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (วิสาขา)	อ.นางวิสาขา		อุทฺเทสิกา	อันบุคคลพึงยกแสดงขึ้น		โสฬสวสฺสา		อิติ	ว่ามีกาลฝน
สิบหก		โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา	ชื่่�อว่าโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา	 (ผู้อันบุคคลพึงยกแสดงขึ้นว่ามีกาลฝน	๑๖),	ได้แก่
นางวิสาขา.

ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปริวิารา,  วิิสาขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุตฺโต		จ		นตฺตา		จ		ปุตฺตนตฺตาโร.	(ปุตฺต	+	นตฺตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		นตฺตา		จ	อ.หลานด้วย		ปุตฺตนตฺตาโร	ชื่่�อว่าปุตฺตนตฺตุ.	(บุตรและ
หลาน)
 ๒. ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺาโร  ปริวิาโร  ยสฺสาตฺิ  ปตฺฺตฺนตฺฺตฺปริวิารา,  วิิสาขา. (ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺุ + ปริวิาร) ฉัฏฐี
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปุตฺตนตฺตาโร	อ.บุตรและหลาน	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขา
ใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		ปุตฺตนตฺตปริวารา	ชื่่�อว่าปุตฺต- 
นตฺตปริวารา	(มีบุตรและหลานเป็นบริวาร),	ได้แก่นางวิสาขา.	
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อสุกอิริยาปโถุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสุโก		จ		โส		อิริยาปโถุ		จาติ		อสุกอิริยาปโถุ.	(อสุก	+	อิริยาปถุ)
	 อสุโก		 จ	อ.โน้นด้วย		 โส	อ.โน้นนั้น	 	อิริยาปโถุ		จ	 เป็นอิริยาบถุด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
อสุกอิริยาปโถุ	ชื่่�อว่าอสุกอิริยาปถุ.	(อิริยาบถุโน้น)

อาคมนเวลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนญฺจ		ตํ		เวลา		จาติ		อาคมนเวลา.	(อาคมน	+	เวลา)
	 อาคมนํ		จ	อ.เป็นที�มาด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มานั้น		เวลา		จ	เป็นเวลาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
อาคมนเวลา	ชื่่�อว่าอาคมนเวลา.	(เวลาเป็นที�มา)
 

วิีมํสิตฺุกาโม,  ราชา

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 วีมํสิตุํ		กาเมตีติ		วีมํสิตุกาโม,		ราชื่า.	(วีมํสิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ
ปัจจัย)
	 (โย		ราชื่า)	อ.พระราชื่าใด		กาเมติ	ย่อมทรงใคร่		วีมํสิตุํ	เพ่�ออันทดลอง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(โส		ราชื่า)	อ.พระราชื่านั้น		วีมํสิตุกาโม	ชื่่�อว่าวีมํสิตุกาม	(ผู้ทรงใคร่เพ่�อจะทดลอง),	ได้แก่พระราชื่า.

วิิสาขาภิมุโข,  หตฺฺถุี

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิสาขาย		อภิมุขํ		ยสฺสาติ		วิสาขาภิมุโข,		หตฺถุี.	(วิสาขา	+	อภิมุข)
	 อภิมุขํ	อ.หน้าเฉพาะ		วิสาขาย	ต่อนางวิสาขา		ยสฺส		(หตฺถุิโน)	แห่งชื่้างใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		หตฺถุี)	อ.ชื่้างนั้น		วิสาขาภิมุโข	ชื่่�อว่าวิสาขาภิมุข	(มีหน้าตรงต่อนางวิสาขา),	ได้แก่
ชื่้าง.
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ปริวิาริตฺฺถุิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริวารา		จ		เต		อิตฺถุิโย		จาติ		ปริวาริตฺถุิโย.	(ปริวาร	+	อิตฺถุี)
	 ปริวารา		จ	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถุิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปริวาริตฺถุิโย	ชื่่�อว่าปริวาริตฺถุี.	(หญิงผู้เป็นบริวาร)

ปญฺจสตา,  ปริวาริตฺถิโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		ยาสนฺติ		ปญฺจสตา,		ปริวาริตฺถุิโย.	(ปญฺจ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยาสํ		(ปริวาริตฺถุีนํ)	แห่งหญิงผู้เป็นบริวาร	
ท.	 เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตา		ปริวาริตฺถุิโย)	อ.หญิงผู้เป็นบริวาร	ท.	 เหล่านั้น		
ปญฺจสตา	ชื่่�อว่าปญฺจสตา	(ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๕๐๐	คน),	ได้แก่หญิงบริวารทั้งหลาย.

สปริวิารา,  วิิสาขา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		ปริวาเรหิ		ยา		วตฺตตีติ		สปริวารา,		วิสาขา.	
	 (ยา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรหิ	ด้วยบริวาร	ท.		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		สปริวารา	ชื่่�อว่าสปริวารา	(ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร,	พร้อม
กับบริวาร),	ได้แก่นางวิสาขา.	

พหุปุตฺฺตฺา,  วิิสาขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหู		ปุตฺตา		ยสฺสาติ		พหุปุตฺตา,		วิสาขา.	(พหุ	+	ปุตฺต)
	 ปุตฺตา	อ.บุตร	ท.		พหู	มาก		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขาใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		พหุปุตฺตา	ชื่่�อว่าพหุปุตฺตา	(มีบุตรมาก),	ได้แก่นางวิสาขา.
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พหุนตฺฺตฺา,  วิิสาขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหู		นตฺตาโร		ยสฺสาติ		พหุนตฺตา,		วิสาขา.	(พหุ	+	นตฺตุ)
	 นตฺตาโร	อ.หลาน	ท.		พหู	มาก		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขาใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		พหุนตฺตา	ชื่่�อว่าพหุนตฺตา	(ผู้มีหลานมาก),	ได้แก่นางวิสาขา.

อโรคปุตฺตา,  วิสาขิา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 นตฺถุิ		โรโค		เยสนฺติ		อโรคา,		ปุตฺตา.	(น	+	โรค)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 โรโค	อ.โรค		เยสํ		(ปุตฺตานํ)	ของบุตร	ท.	เหล่าใด		นตฺถุิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(เต		ปุตฺตา)	อ.บุตร	ท.	เหล่านั้น		อโรคา	ชื่่�อว่าอโรค	(ผู้ไม่มีโรค),	ได้แก่บุตรทั้งหลาย.
	 ๒.	 อโรคา		ปุตฺตา		ยสฺสาติ		อโรคปุตฺตา,		วิสาขา.	(อโรค	+	ปุตฺต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส	
	 	 ปุตฺตา	อ.บุตร	ท.		อโรคา	ผู้ไม่มีโรค		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขานั้น		(สนฺติ)	มีอยู่		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		อโรคปุตฺตา	ชื่่�อว่าอโรคปุตฺตา	(ผู้มีบุตรผู้ไม่มีโรค),	
ได้แก่นางวิสาขา.

อโรคนตฺตา,  วิสาขิา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 นตฺถุิ		โรโค		เยสนฺติ		อโรคา,		นตฺตาโร.	(น	+	โรค)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 โรโค	อ.โรค		เยสํ		(นตฺตานํ)	ของหลาน	ท.	เหล่าใด		นตฺถุิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(เต		นตฺตาโร)	อ.หลาน	ท.	เหล่านั้น		อโรคา	ชื่่�อว่าอโรค	(ผู้ไม่มีโรค),	ได้แก่หลานทั้งหลาย.
	 ๒.	 อโรคา		นตฺตาโร		ยสฺสาติ		อโรคนตฺตา,		วิสาขา.	(อโรค	+	นตฺตุ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส	
	 	 นตฺตาโร	อ.หลาน	ท.		อโรคา	ผู้ไม่มีโรค		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขานั้น		(สนฺติ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		อโรคนตฺตา	ชื่่�อว่าอโรคนตฺตา	(ผู้มีหลานผู้ไม่มี
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โรค),	ได้แก่นางวิสาขา.

อภิมงฺคลสมฺมตา,  วิสาขิา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภิมงฺคลํ		อิติ		สมฺมตา		อภิมงฺคลสมฺมตา,		วิสาขา.	(อภิมงฺคล	+	สมฺมตา)
	 (วิสาขา)	 อ.นางวิสาขา	 	 สมฺมตา	 ผู้อันมหาชื่น	 รู้พร้อมแล้ว	 	 อภิมงฺคลํ	 	 อิติ	 ว่าเป็นมงคลยิ�ง		 
อภิมงฺคลสมฺมตา	ชื่่�อว่าอภิมงฺคลสมฺมตา	(ผู้ที�มหาชื่นสมมุติว่าเป็นมงคลยิ�ง),	ได้แก่นางวิสาขา.

ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุตฺตา		จ		นตฺตาโร		จ		ปุตฺตนตฺตาโร.	(ปุตฺต	+	นตฺตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุตฺตา		จ	อ.บุตร	ท.	ด้วย		นตฺตาโร		จ	อ.หลาน	ท.	ด้วย		ปุตฺตนตฺตาโร	ชื่่�อว่าปุตฺต- 
นตฺตุ.	(บุตรและหลาน)
	 ๒.	 ปุตฺตนตฺตานํ		สหสฺสานิ		ปุตฺตนตฺตสหสฺสานิ.	(ปุตฺตนตฺตุ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 ปุตฺตนตฺตานํ	 แห่งบุตรและหลาน	 ท.	 	 ปุตฺตนตฺตสหสฺสานิ	 ชื่่�อว่า 
ปุตฺตนตฺตสหสฺส.	(บุตรหลานเป็นพัน)

มรณปฺปตฺโต,  ปุคฺคโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มรณํ		ปตฺโต		มรณปฺปตฺโต,		ปุคฺคโล.	(มรณ	+	ปตฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปตฺโต	ผู้ถุึงแล้ว		มรณํ	ซึ�งความตาย		มรณปฺปตฺโต	ชื่่�อว่ามรณปฺปตฺต	(ผู้ถุึง
ความตาย),	ได้แก่บุคคล.

มณฺฑิตฺปฺปสาธิโตฺ,  มหาชโน

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มณฺฑิโต		จ		โส		ปสาธิโต		จาติ		มณฺฑิตปฺปสาธิโต,		มหาชื่โน.	(มณฺฑิต	+	ปสาธิต)
	 โส		(มหาชื่โน)	อ.มหาชื่นนั้น		มณฺฑิโต		จ	ผู้ประดับแล้วด้วย		ปสาธิโต		จ	ผู้ตกแต่งแล้วด้วย		
อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 มณฺฑิตปฺปสาธิโต	 ชื่่�อว่ามณฺฑิตปฺปสาธิต	 (ผู้ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้ว),	 ได้แก่
มหาชื่น.	
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ธมฺมสฺสวินํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมสฺส		สวนํ		ธมฺมสฺสวนํ.	(ธมฺม	+	สวน)
	 สวนํ	อ.การฟัง		ธมฺมสฺส	ซึ�งธรรม		ธมฺมสฺสวนํ	ชื่่�อว่าธมฺมสฺสวน.	(การฟังธรรม)

นิมนฺตฺิตฺฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิมนฺติตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		นิมนฺติตฏฺ€านํ.	(นิมนฺติต	+	€าน)
	 นิมนฺติตํ		จ	อ.เป็นที�นิมนต์แล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�นิมนต์แล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		นิมนฺติตฏฺ€านํ	ชื่่�อว่านิมนฺติตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�นิมนต์แล้ว)

อลงฺกตฺปฏิยตฺฺตฺา,  มนุสฺสา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อลงฺกตา		จ		เต		ปฏิยตฺตา		จาติ		อลงฺกตปฏิยตฺตา,		มนุสฺสา.	(อลงฺกต	+	ปฏิยตฺต)
	 เต		(มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่านั้น		อลงฺกตา		จ	ผู้ประดับแล้วด้วย		ปฏิยตฺตา		จ	ผู้ตกแต่ง
แล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อลงฺกตปฏิยตฺตา	ชื่่�อว่าอลงฺกตปฏิยตฺต	(ผู้ทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้ว),	
ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.

ภณฺฑิกํ

	 เป็นอัสสัตถุิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภณฺฑานิ		อสฺสา		อตฺถุีติ		ภณฺฑิกา,		ถุวิกา.	(ภณฺฑ	+	อิกปัจจัย)
	 ภณฺฑานิ	อ.ภัณฑะ	ท.		อสฺสา		(ถุวิกาย)	แห่งห่อนั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		 
ถุวิกา)	อ.ห่อนั้น		ภณฺฑิกา	ชื่่�อว่าภณฺฑิกา	(มีภัณฑะ),	ได้แก่ห่อ,	ถุุง.

มหคฺฆํ,  ปสาธนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		อคฺโฆ		อสฺสาติ		มหคฺฆํ,		ปสาธนํ.	(มหนฺต	+	อคฺฆ)
	 อคฺโฆ	อ.ค่า		มหนฺโต	มาก		อสฺส		(ปสาธนสฺส)	แห่งเคร่�องประดับนั้น		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		(ตํ		ปสาธนํ)	อ.เคร่�องประดับนั้น		มหคฺฆํ	ชื่่�อว่ามหคฺฆ	(มีค่ามาก),	ได้แก่เคร่�องประดับ.

ปาทปฺปิฏฺฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทสฺส		ปิฏฺ€ิ		ปาทปฺปิฏฺ€ิ.	(ปาท	+	ปิฏฺ€ิ)
	 ปิฏฺ€ิ	อ.หลัง		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทปฺปิฏฺ€ิ	ชื่่�อว่าปาทปิฏฺ€ิ.	(หลังเท้า)

ปญฺจหตฺถิตฺถามธรา,  ทาสี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปญฺจ		หตฺถุิโน		ปญฺจหตฺถุิโน.	(ปญฺจ	+	หตฺถุี)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 หตฺถุิโน	อ.ชื่้าง	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจหตฺถุิโน	ชื่่�อว่าปญฺจหตฺถุี.	(ชื่้าง	๕	เชื่่อก)
	 ๒.	 ปญฺจหตฺถุีนํ		ถุาโม		ปญฺจหตฺถุิตฺถุาโม.	(ปญฺจหตฺถุี	+	ถุาม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ถุาโม	อ.เรี�ยวแรง		ปญฺจหตฺถุีนํ	แห่งชื่้าง	๕	เชื่่อก	ท.		ปญฺจหตฺถุิตฺถุาโม	ชื่่�อว่าปญฺจหตฺถุิตฺ-
ถุาม.	(เรี�ยวแรงแห่งชื่้าง	๕	เชื่่อก)
	 ๓.	 ปญฺจหตฺถุิตฺถุามํ		ธาเรตีติ		ปญฺจหตฺถุิตฺถุามธรา,		ทาสี.	(ปญฺจหตฺถุิตฺถุามสทฺทูปปท	+	ธร		
ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ยา		ทาสี)	อ.นางทาสีใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		ปญฺจหตฺถุิตฺถุามํ	ซึ�งเรียวแรงแห่งชื่้าง	๕	
เชื่่อก		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		ทาสี)	อ.นางทาสีนั้น		ปญฺจหตฺถุิตฺถุามธรา	ชื่่�อว่าปญฺจหตฺถุิตฺถุามธรา	
(ผู้ทรงเรี�ยวแรงแห่งชื่้าง	๕	เชื่่อก),	ได้แก่นางทาสี.

นิวิตฺฺตฺนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวนฺตนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		นิวตฺตนกาโล.	(นิวตฺตน	+	กาล)
	 นิวตฺตนํ		จ	อ.เป็นที�กลับด้วย		ตํ	อ.เป็นที�กลับนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
นิวตฺตนกาโล	ชื่่�อว่านิวตฺตนกาล.	(กาลเป็นที�กลับ)

ธมฺมสฺสวินาวิสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 ธมฺมสฺส		สวนํ		ธมฺมสฺสวนํ.	(ธมฺม	+	สวน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สวนํ	อ.การฟัง		ธมฺมสฺส	ซึ�งธรรม		ธมฺมสฺสวนํ	ชื่่�อว่าธมฺมสฺสวน.	(การฟังธรรม)
	 ๒.	 ธมฺมสฺสวนสฺส		อวสานํ		ธมฺมสฺสวนาวสานํ.	(ธมฺมสฺสวน	+	อวสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที�สิ้นสุดลง		ธมฺมสฺสวนสฺส	แห่งการฟังซึ�งธรรม		ธมฺมสฺสวนาวสานํ	ชื่่�อว่า
ธมฺมสฺสวนาวสาน.	(กาลสิ้นสุดแห่งการฟังธรรม)

โสปาณปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสปาณสฺส		ปสฺโส		โสปาณปสฺโส.	(โสปาณ	+	ปสฺส)
	 ปสฺโส	อ.ข้าง		โสปาณสฺส	แห่งบันได		โสปาณปสฺโส	ชื่่�อว่าโสปาณปสฺส.	(ข้างบันได)

อาคนฺตุกคมิกคิลานาทโย,  ภิกฺขิู

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อาคนฺตุโก		จ		คมิโก		จ		คิลาโน		จ		อาคนฺตุกคมิกคิลานา.	(อาคนฺตุก	+	คมิก	+	คิลาน)
	 	 อาคนฺตุโก		จ	อ.ภิกษุผู้จรมาด้วย		คมิโก		จ	อ.ภิกษุผู้จะไปด้วย		คิลาโน		จ	อ.ภิกษุผู้ป่วย
ไข้ด้วย		อาคนฺตุกคมิกคิลานา	ชื่่�อว่าอาคนฺตุกคมิกคิลาน.	(ภิกษุผู้จรมา	ภิกษุผู้จะเดินทาง	และภิกษุผู้ป่วย
ไข้)		
	 ๒.	 อาคนฺตุกคมิกคิลานา		อาทิ		เยสนฺติ		อาคนฺตุกคมิกคิลานาทโย,		ภิกฺขู.	(อาคนฺตุกคมิก-
คิลาน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อาคนฺตุกคมิกคิลานา	อ.ภิกษุผู้จรมา	ภิกษุผู้จะไป	และภิกษุผู้ป่วยไข้	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		
(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		 
อาคนฺตุกคมิกคิลานาทโย	ชื่่�อว่า	อาคนฺตุกคมิกคิลานาทิ	(มีภิกษุผู้จรมา	ภิกษุผู้จะเดินทาง	และภิกษุผู้ป่วยไข้
เป็นต้น),	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	 	

อนฺโตฺวิิหารํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		อนฺโต		อนฺโตวิหารํ.	(อนฺโต	+	วิหาร)
	 อนฺโต	ในภายใน		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		อนฺโตวิหารํ	ชื่่�อว่าอนฺโตวิหาร.	(ภายในวิหาร)
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สปฺปิมธุเตลาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สปฺปิ		จ		มธุ		จ		เตลญฺจ		สปฺปิมธุเตลานิ.	(สปฺปิ	+	มธุ	+	เตล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		มธุ		จ	อ.นํ้าผึ้งด้วย		เตลํ		จ	อ.นํ้ามันด้วย		สปฺปิมธุเตลานิ	 
ชื่่�อว่าสปฺปิมธุเตล.	(เนยใส	นํ้าผึ้ง	และนํ้ามัน)
	 ๒.	 สปฺปิมธุเตลานิ		อาทิ		เยสนฺติ		สปฺปิมธุเตลาทีนิ,		วตฺถุูนิ.	(สปฺปิมธุเตล	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สปฺปิมธุเตลานิ	อ.เนยใส	นํ้าผึ้ง	และนํ้ามัน	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถุูนํ)	แห่งวัตถุุ	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถุูนิ)	อ.วัตถุุ	ท.	เหล่านั้น		สปฺปิมธุเตลาทีนิ	ชื่่�อว่า
สปฺปิมธุเตลาทิ	(มีเนยใส	นํ้าผึ้ง	และนํ้ามันเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุุทั้งหลาย.

อตฺฺถุิกา,  ทหรสามเณรา

	 เป็นอัสสัตถุิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺโถุ		เตสํ		อตฺถุีติ		อตฺถุิกา,		ทหรสามเณรา.	(อตฺถุ	+	อิกปัจจัย)
	 อตฺโถุ	อ.ความต้องการ		เตสํ		(ทหรสามเณรานํ)	ของภิกษุหนุ่มและสามเณร	ท.	เหล่านั้น		อตฺถุิ	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ทหรสามเณรา)	อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร	ท.	เหล่านั้น		อตฺถุิกา	ชื่่�อว่า
อตฺถุิก	(ผู้มีความต้องการ),	ได้แก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย.

วิิหารุปจาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		อุปจาโร		วิหารุปจาโร.	(วิหาร	+	อุปจาร)
	 อุปจาโร	อ.อุปจาระ		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		วิหารุปจาโร	ชื่่�อว่าวิหารุปจาร.	(อุปจาระแห่งวิหาร)

นิกฺขนฺตฺภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิกฺขนฺตสฺส		ภาโว		นิกฺขนฺตภาโว.	(นิกฺขนฺต	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิกฺขนฺตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้ออกไปแล้ว		นิกฺขนฺตภาโว	ชื่่�อว่านิกฺขนฺต-
ภาว.	(ความที�ตนออกไปแล้ว)
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ถุาลกาทีนิ,  ภาชนานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ถุาลโก		อาทิ		เยสนฺติ		ถุาลกาทีนิ,		ภาชื่นานิ.	(ถุาลก	+	อาทิ)
	 ถุาลโก	อ.ถุาด		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ภาชื่นานํ)	แห่งภาชื่นะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ภาชื่นานิ)	อ.ภาชื่นะ	ท.	เหล่านั้น		ถุาลกาทีนิ	ชื่่�อว่าถุาลกาทิ	(มีถุาดเป็นต้น),	ได้แก่
ภาชื่นะทั้งหลาย.

ทุตฺิยทิวิโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุติโย		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ทุติยทิวโส.	(ทุติย	+	ทิวส)
	 ทุติโย		จ	อ.ที�สองด้วย		โส	อ.ที�สองนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุติย- 
ทิวโส	ชื่่�อว่าทุติยทิวส.	(วันที�	๒)

กปฺปิยมํสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปฺปิยญฺจ		ตํ		มํสญฺจาติ		กปฺปิยมํสํ.	(กปฺปิย	+	มํส)
	 กปฺปิยํ		จ	อ.อันเป็นกัปปิยะด้วย		ตํ	อ.อันเป็นกัปปิยะนั้น		มํสํ		จ	เป็นเน่้อด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		กปฺปิยมํสํ	ชื่่�อว่ากปฺปิยมํส.	(เน่้อที�เป็นกัปปิยะ)

อูรุมํสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อูรุสฺส		มํสํ		อูรุมํสํ.	(อูรุ	+	มํส)
	 มํสํ	อ.เน่้อ		อูรุสฺส	แห่งขาอ่อน		อูรุมํสํ	ชื่่�อว่าอูรุมํส.	(เน่้อขาอ่อน)

กตฺฺตฺพฺพกิจฺจํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตฺตพฺพญฺจ		ตํ		กิจฺจญฺจาติ		กตฺตพฺพกิจฺจํ.	(กตฺตพฺพ	+	กิจฺจ)
	 กตฺตพฺพํ		จ	อ.อันตนพึงกระทําด้วย		ตํ	อ.อันตนพึงกระทํานั้น		กิจฺจํ		จ	เป็นกิจด้วย		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		กตฺตพฺพกิจฺจํ	ชื่่�อว่ากตฺตพฺพกิจฺจ.	(กิจที�ตนควรทํา)

ปากติกสรีรา,  สุปฺปิยา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปกติยา		€ิตํ		ปากติกํ,		สรีรํ.	(ปกติ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (สรีรํ)	อ.สรีระ		€ิตํ	อันตั้งอยู่แล้ว		ปกติยา	ตามปกติ		ปากติกํ	ชื่่�อว่าปากติก	(ตั้งอยู่ตาม
ปกติ),	ได้แก่สรีระ)
	 ๒.	 ปากติกํ		สรีรํ		ยสฺสาติ		ปากติกสรีรา,		สุปฺปิยา.	(ปากติก	+	สรีร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สรีรํ	 อ.สรีระ	 	 ปากติกํ	 อันตั้งอยู่แล้วตามปกติ	 	 ยสฺสา	 	 (สุปฺปิยาย)	 ของนางสุปปิยาใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		สุปฺปิยา)	อ.นางสุปปิยานั้น		ปากติกสรีรา	ชื่่�อว่าปากติกสรีรา	(มี
สรีระอันตั้งอยู่ตามปกติ),	ได้แก่นางสุปปิยา.

ปมฺมุฏฺ€ภณฺฑกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปมฺมุฏฺ€ญฺจ		ตํ		ภณฺฑกญฺจาติ		ปมฺมุฏฺ€ภณฺฑกํ.	(ปมฺมุฏฺ€	+	ภณฺฑก)
	 ปมฺมุฏฺ€ํ		จ	อ.อันหลงล่มทั�วแล้วด้วย		ตํ	อ.อันหลงล่มทั�วแล้วนั้น		ภณฺฑกํ		จ	เป็นภัณฑะด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปมฺมุฏฺ€ภณฺฑกํ	ชื่่�อว่าปมฺมุฏฺ€ภณฺฑก.	(ภัณฑะที�หลงล่มไว้)

ตฺุจฺฉหตฺฺถุา,  ทาสี

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุจฺโฉ		หตฺโถุ		ยสฺสาติ		ตุจฺฉหตฺถุา,		ทาสี.	(ตุจฺฉ	+	หตฺถุ)
	 หตฺโถุ	อ.ม่อ		ตุจฺโฉ	อันเปล่า		ยสฺสา		(ทาสิยา)	ของนางทาสีใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(สา		ทาสี)	อ.นางทาสีนั้น		ตุจฺฉหตฺถุา	ชื่่�อว่าตุจฺฉหตฺถุา	(ผู้มีม่อเปล่า),	ได้แก่นางทาสี.

กปฺปิยภณฺฑํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 กปฺปิยญฺจ		ตํ		ภณฺฑญฺจาติ		กปฺปิยภณฺฑํ.	(กปฺปิย	+	ภณฺฑ)
	 กปฺปิยํ		จ	อ.อันสมควรด้วย		ตํ	อ.อันสมควรนั้น		ภณฺฑํ		จ	เป็นภัณฑะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
กปฺปิยภณฺฑํ	ชื่่�อว่ากปฺปิยภณฺฑ.	(ภัณฑะอันสมควร,	ภัณฑะอันเป็นกัปปิยะ)

การาปณิยํ,  สตฺสหสฺสํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 การาปณสฺส		€ิตํ		การาปณิยํ,		สตสหสฺสํ.	(การาปณ	+	อิยปัจจัย)
	 (สตสหสฺสํ)	อ.หนึ�งแสน		€ิตํ	อันเป็นที�ตั้ง		การาปณสฺส	แห่งการยังบุคคลให้กระทํา		การาปณิยํ	
ชื่่�อว่าการาปณิย	(เป็นที�ตั้งแห่งการใชื่้บุคคลให้ทํา),	ได้แก่ทรัพย์หนึ�งแสน.

ป€วิีมณฺฑลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€วิยา		มณฺฑลํ		ป€วีมณฺฑลํ.	(ป€วี	+	มณฺฑล)
	 มณฺฑลํ	อ.มณฑล		ป€วิยา	แห่งแผ่นดิน		ป€วีมณฺฑลํ	ชื่่�อว่าป€วีมณฺฑล.	(มณฑลแห่งแผ่นดิน)

สตฺสหสฺสาธิกา, นวิโกฏิโย

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตสหสฺเสน		อธิกา		สตสหสฺสาธิกา,		นวโกฏิโย.	(สตสหสฺส	+	อธิกา)
	 (นวโกฏิโย)	 อ.เก้าโกฏิ	 ท.	 	 อธิกา	 อันยิ�ง	 	 สตสหสฺเสน	 ด้วยแสน	 	 สตสหสฺสาธิกา	 ชื่่�อว่า 
สตสหสฺสาธิกา	(อันยิ�งด้วยแสน,	บวกเพิ�มด้วยหนึ�งแสน),	ได้แก่เก้าโกฏิ.

นวิโกฏิโย

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นวิ  โกฏิโย  นวิโกฏิโย. (นวิ + โกฏิ)
	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		นว	เก้า		นวโกฏิโย	ชื่่�อว่านวโกฏิ.	(๙	โกฏิ)
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อามฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อามฏฺ€ญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อามฏฺ€กาโล.	(อามฏฺ€	+	กาล)
	 อามฏฺ€ํ		จ	อ.เป็นที�จับต้องแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�จับต้องแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อามฏฺ€กาโล	ชื่่�อว่าอามฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที�จับต้องแล้ว)

กตฺรปฺปจฺจยา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตเร		จ		เต		ปจฺจยา		จาติ		กตรปฺปจฺจยา.	(กตร	+	ปจฺจย)
	 กตเร		จ	อ.เหล่าไหน	ท.	ด้วย		เต	อ.เหล่าไหน	ท.	เหล่านั้น		ปจฺจยา		จ	เป็นปัจจัยด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		กตรปฺปจฺจยา	ชื่่�อว่ากตรปฺปจฺจย.	(ปัจจัยเหล่าไหน)

ปาจีนทฺวิารํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาจีเน		ทฺวารํ		ปาจีนทฺวารํ.	(ปาจีน	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		ปาจีเน	ในทิศปราจีน		ปาจีนทฺวารํ	ชื่่�อว่าปาจีนทฺวาร.	(ประตูทิศปราจีน)

ตฺุฏฺ€มานสา,  วิิสาขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุฏฺ€ํ		มานสํ		ยสฺสาติ		ตุฏฺ€มานสา,		วิสาขา.	(ตุฏฺ€	+	มานส)
	 มานสํ	อ.ใจ		ตุฏฺ€ํ	อันยินดีแล้ว		ยสฺสา		(วิสาขาย)	ของนางวิสาขาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		ตุฏฺ€มานสา	ชื่่�อว่าตุฏฺ€มานสา	(ผู้มีใจอันยินดีแล้ว),	ได้แก่นาง
วิิสาขา.

ปจฺจูสกาโล 

	 เป็นวิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจูโส		จ		โส		กาโล		จาติ		ปจฺจูสกาโล.	(ปจฺจูส	+	กาล)
	 ปจฺจูโส		จ	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ�งความม่ดด้วย		โส	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ�งความม่อนั้น		กาโล		
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จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปจฺจูสกาโล	ชื่่�อว่าปจฺจูสกาล.	(กาลอันขจัดเสียเฉพาะซึ�งความม่ด,	ใกล้
รุ่ง,	ใกล้สว่าง)

เสฏฺ€ิกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฏฺ€ิสฺส		กุลํ		เสฏฺ€ิกุลํ.	(เสฏฺ€ิ	+	กุล)
	 กุลํ	อ.ตระกูล		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิกุลํ	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิกุล.	(ตระกูลเศรษฐี)

เสฏฺ€ิปุตฺฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เสฏฺ€ิสฺส  ปุตฺฺโตฺ  เสฏฺ€ิปุตฺฺโตฺ. (เสฏฺ€ิ + ปุตฺฺตฺ)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิปุตฺโต	ชื่่�อว่าเสฏฺ€ิปุตฺต.	(บุตรเศรษฐี)

อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุปนิสฺสยสฺส  สมฺปตฺฺตฺิ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺฺตฺิ. (อุปนิสฺสย + สมฺปตฺฺตฺิ)
	 สมฺปตฺติ	อ.ความถุึงพร้อม		อุปนิสฺสยสฺส	แห่งอุปนิสัย		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ	ชื่่�อว่าอุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	
(ความถุึงพร้อมแห่งสมบัติ)

อุตฺฺตฺรทฺวิาราภิมุโข,  สตฺฺถุา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อุตฺตเร		ทฺวารํ		อุตฺตรทฺวารํ.	(อุตฺตร	+	ทฺวาร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 ทฺวารํ	อ.ประตู		อุตฺตเร	ในทิศเหน่อ		อุตฺตรทฺวารํ	ชื่่�อว่าอุตฺตรทฺวาร.	(ประตูในทิศเหน่อ)
	 ๒.	 อุตฺตรทฺวารสฺส		อภิมุขํ		ยสฺสาติ		อุตฺตรทฺวาราภิมุโข,		สตฺถุา.	(อุตฺตรทฺวาร	+	อภิมุข)	 
ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อภิมุขํ	อ.พระพักตร์เฉพาะ		อุตฺตรทฺวารสฺส	ต่อประตูในทิศเหน่อ		ยสฺส		(สตฺถุุโน)	แห่งพระ
ศาสดาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สตฺถุา)	อ.พระศาสดานั้น		อุตฺตรทฺวาราภิมุโข	ชื่่�อว่า
อุตฺตรทฺวาราภิมุข	(มีพระพักตร์เฉพาะต่อประตูในทิศเหน่อ),	ได้แก่พระศาสดา.	
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ทกฺขิณทฺวิารํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิเณ		ทฺวารํ		ทกฺขิณทฺวารํ.	(ทกฺขิณ	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		ทกฺขิเณ	ในทิศใต้		ทกฺขิณทฺวารํ	ชื่่�อว่าทกฺขิณทฺวาร.	(ประตูในทิศใต้)

อุตฺฺตฺรทฺวิารํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุตฺตเร		ทฺวารํ		อุตฺตรทฺวารํ.	(อุตฺตร	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		อุตฺตเร	ในทิศเหน่อ		อุตฺตรทฺวารํ	ชื่่�อว่าอุตฺตรทฺวาร.	(ประตูในทิศเหน่อ)

คนฺตุกามา,  ตุมฺเห

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 คนฺตุํ		กาเมนฺตีติ		คนฺตุกามา,		ตุมฺเห.	(คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)
	 (เย		ตุมฺเห)	อ.ท่าน	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพ่�ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		
ตุมฺเห)	อ.ท่าน	ท.	เหล่านั้น		คนฺตุกามา	ชื่่�อว่าคนฺตุกาม	(ผู้ใคร่เพ่�อจะไป),	ได้แก่ท่านทั้งหลาย.

อนิวตฺตคมนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		นิวตฺตํ		อนิวตฺตํ,		คมนํ.	(น	+	นิวตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (คมนํ)	อ.การไป		นิวตฺตํ	อันกลับแล้ว		น	หามิได้		อนิวตฺตํ	ชื่่�อว่าอนิวตฺต	(ไม่กลับแล้ว),	
ได้แก่การไป.
	 ๒.	 อนิวตฺตญฺจ		ตํ		คมนญฺจาติ		อนิวตฺตคมนํ.	(อนิวตฺต	+	คมน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาส
	 	 อนิวตฺตํ		จ	อ.อันไม่กลับแล้วด้วย		ตํ	อ.อันไม่กลับแล้วนั้น		คมนํ		จ	เป็นการไปด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อนิวตฺตคมนํ	ชื่่�อว่าอนิวตฺตคมน.	(การไปที�ไม่กลับมาแล้ว)
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เหตฺุสมฺปนฺโน,  โกจิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เหตุนา		สมฺปนฺโน		เหตุสมฺปนฺโน,		โกจิ.	(เหตุ	+	สมฺปนฺน)
	 (โกจิ)	อ.ใครๆ		สมฺปนฺโน	ผู้ถุึงพร้อมแล้ว		 เหตุนา	ด้วยเหตุ		 เหตุสมฺปนฺโน	ชื่่�อว่าเหตุสมฺปนฺน	 
(ผู้ถุึงพร้อมแล้วด้วยเหตุ),	ได้แก่ใครๆ.

กตฺากตฺวิิชานนโก,  ภิกฺขุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส 
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		กตานิ		อกตานิ,		กิจฺจานิ.	(น	+	กต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (กิจฺจานิ)	อ.กิจ	ท.		กตานิ	อันหม่อมฉันกระทําแล้ว		น	หามิได้		อกตานิ	ชื่่�อว่าอกต	(อัน
หม่อมฉันไม่ทําแล้ว),	ได้แก่กิจทั้งหลาย.
	 ๒.	 กตานิ		จ		ตานิ		อกตานิ		จาติ		กตากตานิ,		กิจฺจานิ.	(กต	+	อกต)	วิเสสโนภยบท- 
กัมมธารยสมาส	
	 	 ตานิ		(กิจฺจานิ)	อ.กิจ	ท.	เหล่านั้น		กตานิ		จ	ทั้งอันหม่อมฉันกระทําแล้วด้วย		อกตานิ		จ	
ทั้งอันหม่อมฉันไม่กระทําแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กตากตานิ	ชื่่�อว่ากตากต	(ทั้งถุูกกระทําแล้วทั้งไม่
ถุูกกระทําแล้ว)
	 ๓.	 กตากตานํ		วิชื่านนโก		กตากตวิชื่านนโก,		ภิกฺขุ.	(กตากต	+	วิชื่านนก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		วิชื่านนโก	ผู้รู้แจ้ง		กตากตานํ		(กิจฺจานํ)	ซึ�งกิจ	ท.	อันหม่อมฉันทั้งกระทํา
แล้วทั้งอันหม่อมฉันไม่กระทําแล้ว		กตากตวิชื่านนโก	ชื่่�อว่ากตากตวิชื่านนก	(ผู้รู้กิจที�หม่อมฉันทําแล้วทั้งไม่
ทําแล้ว),	ได้แก่ภิกษุ.	

ปญฺญาสสฏฺฺ€โิยชนานิ

	 เป็นวาสัททัตถุะ	สังขโยภบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปญฺญาส		วา		สฏฺ€ิ		วา		โยชื่นานิ		ปญฺญาสสฏฺ€โิยชื่นานิ.	(ปญฺญาส	+	สฏฺ€ิ	+	โยชื่น)	
	 	 (โยชื่นานิ)	 อ.โยชื่น์	 ท.	 	 ปญฺญาส	 	 วา	 ห้าสิบ	 ท.	 หร่อ	 	 สฏฺ€ิ	 	 วา	 หร่อว่าหกสิบ		
ปญฺญาสสฏฺ€ิโชื่นานิ	ชื่่�อว่าปญฺญาสสฏฺ€ิโยชื่น.	(ห้าสิบหร่อหกสิบโยชื่น์)
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รุกฺขตฺฺถุาย

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 รุกฺขสฺส  อตฺฺถุาย  รุกฺขตฺฺถุาย. (รุกฺข + อตฺฺถุ)
	 อตฺถุาย	เพ่�อประโยชื่น์		รุกฺขสฺส	แก่ต้นไม้		รุกฺขตฺถุาย	ชื่่�อว่ารุกฺขตฺถุ.	(ประโยชื่น์แก่ต้นไม้)

ปาสาณตฺฺถุาย

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาสาณสฺส		อตฺถุาย		ปาสาณตฺถุาย.	(ปาสาณ	+	อตฺถุ)
	 อตฺถุาย	 เพ่�อประโยชื่น์	 	 ปาสาณสฺส	 แก่ก้อนหิน	 	 ปาสาณตฺถุาย	 ชื่่�อว่าปาสาณตฺถุ.	 (ประโยชื่น์ 
แก่ก้อนหิน)

รุกฺขปาสาณา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รุกฺโข		จ		ปาสาโณ		จ		รุกฺขปาสาณา.	(รุกฺข	+	ปาสาณ)
	 รุกฺโข		จ	อ.ต้นไม้ด้วย		ปาสาโณ		จ	อ.ก้อนหินด้วย		รุกฺขปาสาณา	ชื่่�อว่ารุกฺขปาสาณ.	(ต้นไม้
และก้อนหิน)

เทฺวิภูมิโก,  ปาสาโท

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เทฺว		ภูมิโย		เทฺวภูมิโย.	(ทฺวิ	+	ภูมิ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ภูมิโย	อ.ชื่ั้น	ท.		เทฺว	สอง		เทฺวภูมิโย	ชื่่�อว่าเทฺวภูมิ.	(สองชื่ั้น)
	 ๒.	 เทฺวภูมีหิ		นิยุตฺโต		เทฺวภูมิโก,		ปาสาโท.	(เทฺวภูมิ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (ปาสาโท)	อ.ปราสาท		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		 เทฺวภูมีหิ	ด้วยชื่ั้นสอง	ท.		 เทฺวภูมิโก	 
ชื่่�อว่าเทฺวภูมิก	(ประกอบด้วยสองชื่ั้น),	ได้แก่ปราสาท.

เหฏฺ€าภูมิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เหฏฺ€า		ภูมิ		เหฏฺ€าภูมิ.	(เหฏฺ€า	+	ภูมิ)
	 ภูมิ	อ.ชื่ั้น		เหฏฺ€า	ในภายใต้		เหฏฺ€าภูมิ	ชื่่�อว่าเหฏฺ€าภูมิ.	(ชื่ั้นข้างล่าง,	ชื่ั้นใต้ถุุน)
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ปญฺจ,  คพฺภสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 (ปญฺจ)		คพฺภานํ		สตานิ		คพฺภสตานิ.	(คพฺภ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		คพฺภานํ	แห่งห้อง	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		คพฺภสตานิ	ชื่่�อว่าคพฺภสต.	(๕๐๐	ห้อง)

อุปริภูมิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปริ		ภูมิ		อุปริภูมิ.	(อุปริ	+	ภูมิ)
	 ภูมิ	อ.ชื่ั้น		อุปริ	ในเบ่้�องบน		อุปริภูมิ	ชื่่�อว่าอุปริภูมิ.	(ชื่ั้นบน)

คพฺภสหสฺสปฏฺิมณฺฑิโต,  ปาสาโท

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 คพฺภานํ		สหสฺสํ		คพฺภสหสฺสํ.	(คพฺภ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		คพฺภานํ	แห่งห้อง	ท.		คพฺภสหสฺสํ	ชื่่�อว่าคพฺภสหสฺส.	(หนึ�งพันห้อง)
	 ๒.	 คพฺภสหสฺเสน		ปฏิมณฺฑิโต		คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต,		ปาสาโท.	(คพฺภสหสฺส	+	ปฏิมณฺฑิต)	
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
	 	 (ปาสาโท)	อ.ปราสาท		ปฏิมณฺฑิโต	อันประดับแล้ว		คพฺภสหสฺเสน	ด้วยพันแห่งห้อง		คพฺภ-
สหสฺสปฏิมณฺฑิโต	ชื่่�อว่าคพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิต	(ประดับด้วยหนึ�งพันห้อง),	ได้แก่ปราสาท.

ฆนโกฏิมรตฺฺตฺสุวิณฺณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 รตฺตญฺจ		ตํ		สุวณฺณญฺจาติ		รตฺตสุวณฺณํ.	(รตฺต	+	สุวณฺณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 รตฺตํ		จ	อ.สีสุกด้วย		ตํ	อ.สีสุกนั้น		สุวณฺณํ		จ	เป็นทองด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		รตฺต-
สุวณฺณํ	ชื่่�อว่ารตฺตสุวณฺณ.	(ทองสีสุก)
	 ๒.	 โกฏิมญฺจ		จ		ตํ		รตฺตสุวณฺณญฺจาติ		โกฏิมรตฺตสุวณฺณํ.	(โกฏิม	+	รตฺตสุวณฺณ)	วิเสสน-
บุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 โกฏิมํ		จ	อ.อันบุคคลพึงบุด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลพึงบุนั้น		รตฺตสุวณฺณํ		จ	เป็นทองสีสุกด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		โกฏิมรตฺตสุวณฺณํ	ชื่่�อว่าโกฏิมรตฺตสุวณฺณ.	(ทองสีสุกอันบุคคลพึงบุ)
	 ๓.	 ฆเนน		โกฏิมรตฺตสุวณฺณํ		ฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺณํ.	(ฆน	+	โกฏิมรตฺตสุวณฺณ)	ตติยาตัปปุริส
สมาส
	 	 โกฏิมรตฺตสุวณฺณํ	อ.ทองสีสุกอันบุคคลพึงบุ		ฆเนน	โดยความเป็นแท่ง		ฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺณํ	
ชื่่�อว่าฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺณ.	(ทองสีสุกอันบุคคลพึงบุโดยความเป็นแท่ง)

สฏฺฺ€ิอุทกฆฏฺคฺคณฺหนกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อุทกสฺส		ฆฏา		อุทกฆฏา.	(อุทก	+	ฆฏ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ฆฏา	อ.หม้อ	ท.		อุทกสฺส	แห่งนํ้า		อุทกฆฏา	ชื่่�อว่าอุทกฆฏ.	(หม้อนํ้า)
	 ๒.	 สฏฺ€ิ		อุทกฆฏา		สฏฺ€ิอุทกฆฏา.	(สฏฺ€ิ	+	อุทกฆฏ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 อุทกฆฏา	อ.หม้อแห่งนํ้า	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิอุทกฆฏา	ชื่่�อว่าสฏฺ€ิอุทกฆฏ.	(หม้อนํ้า	๖๐	
หม้อ)
	 ๓.	 สฏฺ€ิอุทกฆฏานํ	 	 คณฺหนกํ	 	 สฏฺ€ิอุทกฆฏคฺคณฺหนกํ.	 (สฏฺ€ิอุทกฆฏ	 +	 คณฺหนก)	 ฉัฏฐี- 
ตฺัปปุริสสมาส
	 	 คณฺหนกํ	อ.การถุ่อเอา		สฏฺ€ิอุทกฆฏานํ	ซึ�งหม้อแห่งนํ้าหกสิบ	ท.		สฏฺ€ิอุทกฆฏคฺคณฺหนกํ	
ชื่่�อว่าสฏฺ€ิอุทกฆฏคฺคณฺหนก.	(การถุ่อเอาหม้อนํ้า	๖๐	หม้อ)	 	

จาตฺุมฺมาสํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตฺตาโร		มาสา		จาตุมฺมาสํ.	(จตุ	+	มาส)
	 มาสา	อ.เด่อน	ท.		จตฺตาโร	สี�		จาตุมฺมาสํ	ชื่่�อว่าจาตุมฺมาส.	(๔	เด่อน)

ปาสาทมโห

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาสาทํ		มโห		ปาสาทมโห.	(ปาสาท	+	มห)
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	 มโห	อ.การฉลอง		ปาสาทํ	ซึ�งปราสาท		ปาสาทมโห	ชื่่�อว่าปาสาทมห.	(การฉลองปราสาท)

สหสฺสคฺฆนิกํ,  วตฺถํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 สหสฺสํ		อคฺฆนํ		สหสฺสคฺฆนํ.	(สหสฺส	+	อคฺฆน)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 อคฺฆนํ	อ.ค่า		สหสฺสํ	พันหนึ�ง		สหสฺสคฺฆนํ	ชื่่�อว่าสหสฺสคฺฆน.	(ค่าพันหนึ�ง)
	 ๒.	 สหสฺสคฺฆเนน	 	 นิยุตฺตํ	 	 สหสฺสคฺฆนิกํ,	 	 วตฺถุํ.	 (สหสฺสคฺฆน	 +	 ณิกปัจจัย)	 สังสัฏฐาทิ- 
อเนกัตถุตัทธิต
	 	 (วตฺถุํ)	อ.ผ้า		นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว		สหสฺสคฺฆเนน	ด้วยค่าพันหนึ�ง		สหสฺสคฺฆนิกํ	ชื่่�อว่า
สหสฺสคฺฆนิก	(ประกอบด้วยค่าหนึ�งพัน),	ได้แก่ผ้า.

ภุมฺมตฺฺถุรณสงฺเขโป

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภุมฺเม		อตฺถุรณํ		ภุมฺมตฺถุรณํ.	(ภุมฺม	+	อตฺถุรณ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺถุรณํ	อ.เป็นเคร่�องปูลาด		ภุมฺเม	ที�พ่้น		ภุมฺมตฺถุรณํ	ชื่่�อว่าภุมฺมตฺถุรณ.	(เป็นเคร่�องปูลาด
ที�พ่้น)
	 ๒.	 ภุมฺมตฺถุรณํ		อิติ		สงฺเขโป		ภุมฺมตฺถุรณสงฺเขโป.	(ภุมฺมตฺถุรณ	+	สงฺเขป)	สัมภาวนาบุพพ-
บทกัมมธารยสมาส
	 	 สงฺเขโป	อ.สังเขป		ภุมฺมตฺถุรณํ		อิติ	ว่าเป็นเคร่�องปูลาดที�พ่้น		ภุมฺมตฺถุรณสงฺเขโป	ชื่่�อว่า 
ภุมฺมตฺถุรณสงฺเขป.	(สังเขปว่าเป็นเคร่�องปูลาดที�พ่้น)	 	

อตฺฺถุริตฺุกามา,  อิตฺฺถุี

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺถุริตุํ		กาเมตีติ		อตฺถุริตุกามา,		อิตฺถุี.	(อตฺถุริตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ
ปัจจัย)
	 (ยา		อิตฺถุี)	อ.หญิงใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		อตฺถุริตุํ	เพ่�ออันปูลาด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถุี)	
อ.หญิงนั้น		อตฺถุริตุกามา	ชื่่�อว่าอตฺถุริตุกามา	(ผู้ใคร่เพ่�อจะปูลาด),	ได้แก่หญิง.
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อตฺฺถุรณฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺถุรณญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		อตฺถุรณฏฺ€านํ.	(อตฺถุรณ	+	€าน)
	 อตฺถุรณํ		จ	อ.เป็นที�ปูลาดด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ปูลาดนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
อตฺถุรณฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าอตฺถุรณฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ปูลาด)

อทาตฺุกามา,  วิิสาขา

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ทาตุํ		อทาตุํ.	(น	+	ทาตุํ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทาตุํ	เพ่�ออันให้		น	หามิได้		อทาตุํ	ชื่่�อว่าอทาตุํ.	(เพ่�ออันไม่ให้,	เพ่�อจะไม่ให้)
	 ๒.	 อทาตุํ		กาเมตีติ		อทาตุกามา,		วิสาขา.	(น	+	ทาตุํ)	จตุตถุีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ
	 	 (ยา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขาใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		อทาตุํ	เพ่�ออันไม่ให้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(สา		วิสาขา)	อ.นางวิสาขานั้น		อทาตุกามา	ชื่่�อว่าอทาตุกามา	(ผู้ไม่ประสงค์จะให้),	ได้แก่นางวิสาขา.

คพฺภสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คพฺภานํ		สหสฺสํ		คพฺภสหสฺสํ.	(คพฺภ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 สหสฺสํ	อ.พัน		คพฺภานํ	แห่งห้อง	ท.		คพฺภสหสฺสํ	ชื่่�อว่าคพฺภสหสฺส.	(หนึ�งพันห้อง)

อปฺปตฺรมูลํ,  วิตฺฺถุํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สพฺพานิ		อิมานิ		อปฺปานิ,		อิทมิเมสํ		วิเสเสน		อปฺปนฺติ		อปฺปตรํ,		มูลํ.	(อปฺป	+	ตร
ปัจจัย)	วิเสสตัทธิต
	 	 อิมานิ		(มูลานิ)	อ.มูลค่า	ท.	เหล่านี้		สพฺพานิ	ทั้งปวง		อปฺปานิ	เป็นของน้อย		(โหนฺติ)	
ย่อมเป็น,		อิทํ		 (มูลํ)		อิเมสํ		(มูลานํ)	อ.	แห่งมูลค่า	ท.	เหล่านี้หนา	มูลค่านี้		อปฺปํ	 เป็นของน้อย		 
วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อปฺปตรํ	ชื่่�อว่าอปฺปตร	(น้อยกว่า),	ได้แก่มูลค่า.
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	 ๒.	 อปฺปตรํ		มูลํ		ยสฺสาติ		อปฺปตรมูลํ,		วตฺถุํ.	 (อปฺปตร	+	มูล)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 มูลํ	อ.มูลค่า		อปฺปตรํ	อันน้อยกว่า		ยสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งผ้าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตํ		วตฺถุํ)	อ.ผ้านั้น		อปฺปตรมูลํ	ชื่่�อว่าอปฺปตรมูล	(มีมูลค่าน้อยกว่า),	ได้แก่ผ้า.

ปุญฺญภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุญฺญสฺส		ภาโค		ปุญฺญภาโค.	(ปุญฺญ	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		ปุญฺญสฺส	แห่งบุญ		ปุญฺญภาโค	ชื่่�อว่าปุญฺญภาค.	(ส่วนบุญ)

โทมนสฺสปฺปตฺฺตฺา,  อิตฺฺถุี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โทมนสฺสํ		ปตฺตา		โทมนสฺสปฺปตฺตา,		อิตฺถุี.	(โทมนสฺส	+	ปตฺตา)
	 (อิตฺถุี)	อ.หญิง		ปตฺตา	ถุึงแล้ว		โทมนสฺสํ	ซึ�งความโทมนัส		โทมนสฺสปฺปตฺตา	ชื่่�อว่าโทมนสฺสปฺ- 
ปตฺตา	(ผู้ถุึงความโทมนัส),	ได้แก่หญิง.

ปาทปุญฺฉนกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทสฺส		ปุญฺฉนกํ		ปาทปุญฺฉนกํ.	(ปาท	+	ปุญฺฉนก)
	 ปุญฺฉนกํ	อ.เป็นเคร่�องเชื่็ด		ปาทสฺส	ซึ�งเท้า		ปาทปุญฺฉนกํ	ชื่่�อว่าปาทปุญฺฉนก.	(เป็นเคร่�องเชื่็ดเท้า)

มหปฺผลํ,  ทานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ผลํ		ยสฺสาติ		มหปฺผลํ,		ทานํ.	(มหนฺต	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		มหนฺตํ	อันใหญ่		ยสฺส		(ทานสฺส)	แห่งทานใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		
ทานํ)	อ.ทานนั้น		มหปฺผลํ	ชื่่�อว่ามหปฺผล	(มีผลใหญ่,	มีผลมาก),	ได้แก่ทาน.
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อสลฺลกฺขิตฺฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		สลฺลกฺขิตํ		อสลฺลกฺขิตํ,		€านํ.	(น	+	สลฺลกฺขิต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (€านํ)	อ.ที�		สลฺลกฺขิตํ	เป็นที�อันถุูกกําหนดแล้ว		น	หามิได้		อสลฺลกฺขิตํ	ชื่่�อว่าอสลฺลกฺขิต	
(เป็นที�ไม่ถุูกกําหนดแล้ว),	ได้แก่ที�.
	 ๒.	 อสลฺลกฺขิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		อสลฺลกฺขิตฏฺ€านํ.	(อสลฺลกฺขิต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 อสลฺลกฺขิตํ		จ	อ.เป็นที�ไม่ถุูกกําหนดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไม่ถุูกกําหนดแล้วนั้น		€านํ		จ	
เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสลฺลกฺขิตฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าอสลฺลกฺขิตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ไม่ถุูกกําหนดแล้ว)

โอสานทิวิโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โอสานญฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		โอสานทิวโส.	(โอสาน	+	ทิวส)
	 โอสานํ		จ	อ.เป็นที�สิ้นสุดลงด้วย		ตํ	อ.เป็นที�สิ้นสุดลงนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		โอสานทิวโส	ชื่่�อว่าโอสานทิวส.	(วันสุดท้าย)

จีวิรสาฏกา

	 เป็นจตุตถุีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราาะห์ว่า
	 จีวรสฺส		สาฏกา		จีวรสาฏกา.	(จีวร	+	สาฏก)
	 สาฏกา	อ.ผ้าสาฎก	ท.		จีวรสฺส	เพ่�อจีวร		จีวรสาฏกา	ชื่่�อว่าจีวรสาฏก.	(ผ้าสาฎกเพ่�อจีวร)

สงฺฆนวิโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺเฆ		นวโก		สงฺฆนวโก,		ภิกฺขุ.	(สงฺฆ	+	นวก)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		นวโก	ผู้ใหม่		สงฺเฆ	ในสงฆ์		สงฺฆนวโก	ชื่่�อว่าสงฺฆนวก	(ผู้ใหม่ในสงฆ์),	ได้แก่
ภิกษุ.
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ลทฺธจีวิรสาฏกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีจตุตถุีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 จีวรสฺส		สาฏกา		จีวรสาฏกา.	(จีวร	+	สาฏก)	จตุตถุีตัปปุริสสมาส
	 	 สาฏกา	อ.ผ้าสาฎก	ท.		จีวรสฺส	เพ่�อจีวร		จีวรสาฏกา	ชื่่�อว่าจีวรสาฏก.	(ผ้าสาฎกเพ่�อจีวร)
	 ๒.	 ลทฺธา		จ		เต		จีวรสาฏกา		จาติ		ลทฺธจีวรสาฏกา.	(ลทฺธ	+	จีวรสาฏก)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 ลทฺธา		จ	อ.อันถุูกได้แล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันถุูกได้แล้ว	ท.	เหล่านั้น		จีวรสาฏกา		จ	เป็น
ผ้าสาฎกเพ่�อจีวรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ลทฺธจีวรสาฏกา	ชื่่�อว่าลทฺธจีวรสาฏก.	(ผ้าสาฎกเพ่�อจีวรที�ถุูกได้
แล้ว)	

ทานปริจฺจาโค

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทานํ		ปริจฺจาโค		ทานปริจฺจาโค.	(ทาน	+	ปริจฺจาค)
	 ปริจฺจาโค	อ.การบริจาค		ทานํ	ซึ�งทาน		ทานปริจฺจาโค	ชื่่�อว่าทานปริจฺจาค.	(การบริจาคทาน)

ภูมิคฺคหณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภูมิยา		คหณํ		ภูมิคฺคหณํ.	(ภูมิ	+	คหณ)
	 คหณํ	อ.การถุ่อเอา		ภูมิยา	ซึ�งพ่้นดิน		ภูมิคฺคหณํ	ชื่่�อว่าภูมิคฺคหณ.	(การถุ่อเอาพ่้นดิน)	

วิิหารการาปนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		การาปนํ		วิหารการาปนํ.	(วิหาร	+	การาปน)
	 การาปนํ	อ.การยังบุคคลให้กระทํา		วิหารสฺส	ซึ�งวิหาร		วิหารการาปนํ	ชื่่�อว่าวิหารการาปน.	(การ
ให้ชื่่างสร้างวิหาร)
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วิิหารมโห

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารํ		มโห		วิหารมโห.	(วิหาร	+	มห)	
	 มโห	อ.การฉลอง		วิหารํ	ซึ�งวิหาร		วิหารมโห	ชื่่�อว่าวิหารมห.	(การฉลองวิหาร)

อิตฺฺถุีภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิตฺถุิยา		ภาโว		อิตฺถุีภาโว.	(อิตฺถุี	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อิตฺถุิยา	แห่งหญิง		อิตฺถุีภาโว	ชื่่�อว่าอิตฺถุีภาว.	(ความเป็นหญิง)

มิจฺฉาทิฏฺ€โิก,  ชโน

	 เป็นอัสสัตถุิตัทธิต	มีวเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 มิจฺฉา		ทสฺสนํ		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ.	(มิจฺฉา	+	ทิฏฺ€ิ)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทสฺสนํ	อ.ความเห็น		มิจฺฉา	ผิด		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	ชื่่�อว่ามิจฺฉาทิฏฺ€ิ.	(ความเห็นผิด)
	 ๒.	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิ		อสฺส		อตฺถุีติ		มิจฺฉาทิฏฺ€โิก,		ชื่โน.	(มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถุิตัทธิต
	 	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็นผิด		อสฺส		(ชื่นสฺส)	แห่งชื่นนั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ชื่โน)	อ.ชื่นนั้น		มิจฺฉาทิฏฺ€โิก	ชื่่�อว่ามิจฺฉาทิฏฺ€ิก	(ผู้มีความเห็นผิด),	ได้แก่ชื่น.

นิฏฺ€ิตฺทิวิโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิฏฺ€ิตญฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		นิฏฺ€ิตทิวโส.	(นิฏฺ€ิต	+	ทิวส)
	 นิฏฺ€ิตํ		จ	อ.เป็นที�สําเร็จแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�สําเร็จแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		นิฏฺ€ิตทิวโส	ชื่่�อว่านิฏฺ€ิตทิวส.	(วันเป็นที�สําเร็จแล้ว,	วันเสร็จสิ้น)

วิฑฺฒมานกจฺฉายา,  เวิลา

	 เป็นสัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วฑฺฒมานกา		ฉายา		ยสฺสาติ		วฑฺฒมานกจฺฉายา,		เวลา.	(วฑฺฒมานกา	+	ฉายา)
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	 ฉายา	อ.เงา		วฑฺฒมานกา	อันเจริญอยู่		ยสฺสํ		(เวลาย)	ในเวลาใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		เวลา)	อ.เวลานั้น		วฑฺฒมานกจฺฉายา	ชื่่�อว่าวฑฺฒมานกจฺฉายา	(มีเงาอันเจริญอยู่,	เวลา
เที�ยงวัน),	ได้แก่เวลา.

ปุตฺฺตฺนตฺฺตฺปริวิุตฺา,  วิิสาขา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุตฺตา		จ		นตฺตาโร		จ		ปุตฺตนตฺตาโร.	(ปุตฺต	+	นตฺตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุตฺตา		จ	อ.บุตร	ท.	ด้วย		นตฺตาโร		จ	อ.หลาน	ท.	ด้วย		ปุตฺตนตฺตาโร	ชื่่�อว่าปุตฺต- 
นตฺตุ.	(บุตรและหลาน)
	 ๒.	 ปุตฺตนตฺตูหิ		ปริวุตา		ปุตฺตนตฺตปริวุตา,		วิสาขา.	(ปุตฺตนตฺตุ	+	ปริวุตา)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (วิสาขา)	 อ.นางวิสาขา	 	 ปุตฺตนตฺตูหิ	 	 ปริวุตา	 ผู้อันบุตรและหลาน	 ท.	 แวดล้อมแล้ว		 
ปุตฺตนตฺตปริวุตา	ชื่่�อว่าปุตฺตนตฺตปริวุต	(ผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้ว),	ได้แก่นางวิสาขา.
  

มธุรสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มธุโร		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มธุรสทฺโท.	(มธุร	+	สทฺท)
	 มธุโร		จ	อ.อันไพเราะด้วย		โส	อ.อันไพเราะนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มธุรสทฺโท	ชื่่�อว่ามธุรสทฺท.	(เสียงไพเราะ)

นวิปฺปาสาโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นโว		จ		โส		ปาสาโท		จาติ		นวปาสาโท.	(นว	+	ปาสาท)
	 นโว		จ	อ.อันใหม่ด้วย		โส	อ.อันใหม่นั้น		ปาสาโท		จ	เป็นปราสาทด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
นวปาสาโท	ชื่่�อว่านวปาสาท.	(ปราสาทใหม่)

สุธามตฺฺตฺิกเลปโน,  ปาสาโท

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สุธา		จ		มตฺติกา		จ		สุธามตฺติกา.	(สุธา	+	มตฺติกา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
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	 	 สุธา		จ	อ.ปูนขาวด้วย		มตฺติกา		จ	อ.ดินเหนียวด้วย		สุธามตฺติกา	ชื่่�อว่าสุธามตฺติกา.	(ปูน
ขาวและดินเหนียว)
	 ๒.	 สุธามตฺติกาหิ		เลปโน		สุธามตฺติกเลปโน.	(สุธามตฺติกา	+	เลปน)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ปาสาโท)	 อ.ปราสาท	 	 เลปโน	 อันฉาบทา	 	 สุธามตฺติกาหิ	 ด้วยปูนขาวและดินเหนียว	 ท.		
สุธามตฺติกเลปโน	ชื่่�อว่าสุธามตฺติกเลปน	(อันฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียว),	ได้แก่ปราสาท.

มญฺจปี€ํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มญฺจญฺจ		ปี€ญฺจ		มญฺจปี€ํ.	(มญฺจ	+	ปี€)
	 มญฺจํ		จ	อ.เตียงด้วย		ปี€ํ		จ	อ.ตั�งด้วย		มญฺจปี€ํ	ชื่่�อว่ามญฺจปี€.	(เตียงและตั�ง)

ภิสิพิมฺโพหนานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิสิ		จ		พิมฺโพหนญฺจ		ภิสิพิมฺโพหนานิ.	(ภิสิ	+	พิมฺโพหน)
	 ภิสิ		จ	อ.ฟูกด้วย		พิมฺโพหนํ		จ	อ.หมอนด้วย		ภิสิพิมฺโพหนานิ	ชื่่�อว่าภิสิพิมฺโพหน.	(ฟูกและ
หมอน)

เสนาสนภณฺฑํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสนาสเน		ภณฺฑํ		เสนาสนภณฺฑํ.	(เสนาสน	+	ภณฺฑ)
	 ภณฺฑํ	อ.ภัณฑะ		เสนาสเน	ในเสนาสนะ		เสนาสนภณฺฑํ	ชื่่�อว่าเสนาสนภณฺฑ.	(ภัณฑะในเสนาสนะ,	
เสนาสนภัณฑ์)	

สลากภตฺฺตฺํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สลากาย		ทินฺนํ		ภตฺตํ		สลากภตฺตํ.	(สลากา	+	ภตฺต)
	 ภตฺตํ	อ.ภัตร		ทินฺนํ	อันบุคคลถุวายแล้ว		สลากาย	ตามสลาก		สลากภตฺตํ	ชื่่�อว่าสลากภตฺต.	
(ภัตรที�บุคคลถุวายตามสลาก,	สลากภัตร)
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สุจิมํสูปเสจนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สุจิ		จ		ตํ		มํสญฺจาติ		สุจิมํสํ.	(สุจิ	+	มํส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สุจิ		จ	อ.อันสะอาดด้วย		ตํ	อ.อันสะอาดนั้น		มํสํ		จ	เป็นเน่้อด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
สุจิมํสํ	ชื่่�อว่าสุจิมํส.	(เน่้อสะอาด)
	 ๒.	 สุจิมํเสน		อุปเสจนํ		สุจิมํสุปเสจนํ,		สลากภตฺตํ.	(สุจิมํส	+	อุปเสจน)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สลากภตฺตํ)	อ.สลากภัตร		อุปเสจนํ	อันเข้าไปเจ่อ		สุจิมํเสน	ด้วยเน่้ออันสะอาด		สุจิมํสุป-
เสจนํ	ชื่่�อว่าสุจิมํสุปเสจน	(เข้าไปเจ่อด้วยเน่้อสะอาด),	ได้แก่สลากภัตร.

กาสิกวิตฺฺถุํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กาสิโต		อานีตํ		กาสิกํ,		วตฺถุํ.	(กาสี	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถุตัทธิต
	 	 (วตฺถุํ)	อ.ผ้า		อานีตํ	อันบุคคลนํามาแล้ว		กาสิโต	จากแคว้นกาสี		กาสิกํ	ชื่่�อว่ากาสิก	(อัน
บุคคลนํามาจากเม่องกาสี),	ได้แก่ผ้า.
	 ๒.	 กาสิกญฺจ		ตํ		วตฺถุญฺจาติ		กาสิกวตฺถุํ.	(กาสิก	+	วตฺถุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กาสิกํ		จ	อ.อันบุคคลนํามาแล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลนํามาแล้วนั้น		วตฺถุํ		จ	เป็นผ้าด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		กาสิกวตฺถุํ	ชื่่�อว่ากาสิกวตฺถุ.	(ผ้าที�บุคคลนํามาจากแคว้นกาสี)

โขมกปฺปาสิกานิ

	 เป็นอีตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โขมญฺจ		กปฺปาสิกญฺจ		โขมกปฺปาสิกานิ.	(โขม	+	กปฺปาสิก)
	 โขมํ		จ	อ.ผ้าเปล่อกไม้ด้วย		กปฺปาสิกํ		จ	อ.ผ้าฝ้ายด้วย		โขมกปฺปาสิกานิ	ชื่่�อว่าโขมกปฺปาสิก.	
(ผ้าเปล่อกไม้และผ้าฝ้าย)

สปฺปินวนีตํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สปฺปิ		จ		นวนีตญฺจ		สปฺปินวนีตํ.	(สปฺปิ	+	นวนีต)
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	 สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		นวนีตํ		จ	อ.เนยข้นด้วย		สปฺปินวนีตํ	ชื่่�อว่าสปฺปินวนีต.	(เนยใสและเนย
ข้น)	

มธุเตฺลํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มธุ		จ		เตลญฺจ		มธุเตลํ.	(มธุ	+	เตล)
	 มธุ		จ	อ.นํ้าผึ้งด้วย		เตลํ		จ	อ.นํ้ามันด้วย		มธุเตลํ	ชื่่�อว่ามธุเตล.	(นํ้าผึ้งและนํ้ามัน)

ทิฏฺฺ€ปุพฺพํ,  คายนํ

	 เป็นอยุตตัตถุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€ํ		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺพํ,		คายนํ.	(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)
	 (คายนํ)	อ.การขับ		(อมฺเหหิ)	อันข้าพระองค์	ท.		ทิฏฺ€ํ	เห็นแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทิฏฺ€ปุพฺพํ	ชื่่�อว่าทิฏฺ€ปุพฺพ	(เคยเห็นแล้ว),	ได้แก่การขับ.

ปตฺฺถุิตฺปฺปตฺฺถุนา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺถุิตา		จ		สา		ปตฺถุนา		จาติ		ปตฺถุิตปฺปตฺถุนา.	(ปตฺถุิต	+	ปตฺถุนา)
	 ปตฺถุิตา		จ	อ.อันตนปรารถุนาแล้วด้วย		สา	อ.อันตนปรารถุนาแล้วนั้น		ปตฺถุนา		จ	เป็นความ
ปรารถุนาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปตฺถุิตปฺปตฺถุนา	ชื่่�อว่าปตฺถุิตปฺปตฺถุนา.	(ความปรารถุนาที�ตนปรารถุนา
แล้ว)

กปฺปสตฺสหสฺสมตฺฺถุกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กปฺปานํ		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	ชื่่�อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)
	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺสสฺส		มตฺถุกํ		กปฺปสตสหสฺสมตฺถุกํ.	(กปฺปสตสหสฺส	+	มตฺถุก)	ฉัฏฐีตัปปุริส
สมาส
	 	 มตฺถุกํ	 อ.ที�สุด	 	 กปฺปสตสหสฺสสฺส	 แห่งแสนแห่งกัป	 	 กปฺปสตสหสฺสมตฺถุกํ	 ชื่่�อว่ากปฺป- 
สตสหสฺสมตฺถุก.	(ที�สุดแห่งแสนกัป)



๘. เรื่่�องนางวิิสาขาวรรค] 923

วิสฺสสตฺสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สตสหสฺสํ		วสฺสสตสหสฺสํ.	(วสฺส	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตสหสฺสํ	ชื่่�อว่าวสฺสสตสหสฺส.	(แสนปี)

อคฺคุปฏฺฺ€ายิกา,  อุปาสิกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺคา		จ		สา		อุปฏฺ€ายิกา		จาติ		อคฺคุปฏฺ€ายิกา,		อุปาสิกา.	(อคฺคา	+	อุปฏฺ€ายิกา)
	 อคฺคา		จ	อ.ผู้เลิศด้วย		สา	อ.ผู้เลิศนั้น		อุปฏฺ€ายิกา		จ	เป็นอุปัฏฐายิกาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		อคฺคุปฏฺ€ายิกา	ชื่่�อว่าอคฺคุปฏฺ€ายิกา	(อุปัฏฐายิกาผู้เลิศ),	ได้แก่อุบาสิกา.	

วิลฺลภภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วลฺลภาย		ภาโว		วลฺลภภาโว.	(วลฺลภา	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		วลฺลภาย		 (อิตฺถุิยา)	แห่งหญิง	ผู้คุ้นเคย		วลฺลภภาโว	ชื่่�อว่าวลฺลภภาว.	
(ความเป็นหญิงผู้คุ้นเคย)

ภิกฺขุสตฺสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สตสหสฺสํ		ภิกฺขุสตสหสฺสํ.	(ภิกฺขุ	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสตสหสฺสํ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสตสหสฺส.	(ภิกษุหนึ�งแสน)

ปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทสฺส		มูลํ		ปาทมูลํ.	(ปาท	+	มูล)
	 มูลํ	อ.ใกล้		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทมูลํ	ชื่่�อว่าปาทมูล.	(ใกล้เท้า)
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เทวิิสฺสริยาทีนิ,  อิสฺสริยานิ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 เทเว		อิสฺสริยํ		เทวิสฺสริยํ.	(เทว	+	อิสฺสริย)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (อิสฺสริยํ)	อ.ความเป็นใหญ่		เทเว	ในเทวโลก		เทวิสฺสริยํ	ชื่่�อว่าเทวิสฺสริย.	(ความเป็นใหญ่ 
ในเทวโลก)
	 ๒.	 เทวิสฺสริยํ		อาทิ		เยสนฺติ		เทวิสฺสริยาทีนิ,		อิสฺสริยานิ.	(เทวิสฺสริย	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เทวิสฺสริยํ	อ.ความเป็นใหญ่ในเทวโลก		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อิสฺสริยานํ)	แห่งความเป็นใหญ่	
ท.	 เหล่าใด	 	 (อตฺถุิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตานิ	 	 อิสฺสริยานิ)	 อ.ความเป็นใหญ่	 ท.	 เหล่านั้น		 
เทวิสฺสริยาทีนิ	ชื่่�อว่าเทวิสฺสริยาทิ	(มีความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้น),	ได้แก่ความเป็นใหญ่ทั้งหลาย.		

ตฺุมฺหาทิโส

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุมฺเห		วิย		ทิสฺสตีติ		ตุมฺหาทิโส.	(ตุมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู	+	กฺวิปัจจัย)
	 (อยํ		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนี้		ทิสฺสติ	ย่อมถุูกเห็น		ตุมฺเห		วิย	ราวกะ	อ.ท่าน	ท.		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ตุมฺหาทิโส	ชื่่�อว่าตุมฺหาทิส.	(ผู้เชื่่นกับท่าน)

กปฺปสตฺสหสฺสปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กปฺปสฺส		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		กปฺปสฺส	แห่งกัป		กปฺปสตสหสฺสํ	ชื่่�อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)
	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺสสฺส	 	 ปริโยสานํ	 	 กปฺปสตสหสฺสปริโยสานํ.	 (กปฺปสตสหสฺส	 +	 ปริโยสาน)	
ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 ปริโยสานํ	 อ.กาลเป็นที�สิ้นสุดลง	 	 กปฺปสตสหสฺสสฺส	 แห่งแสนแห่งกัป	 	 กปฺปสตสหสฺส- 
ปริโยสานํ	ชื่่�อว่ากปฺปสตสหสฺสปริโยสาน.	(กาลเป็นที�สิ้นสุดลงแห่งแสนกัป)
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ยาวิตฺายุกํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายุสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตายุกํ.	(ยาวตา	+	อายุ)
	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	อันมีประมาเณเพียงใด		อายุสฺส	แห่งอายุ		ยาวตายุกํ	ชื่่�อว่า
ยาวตายุก.	(กําหนดเพียงใดแห่งอายุ)

เทวิมนุสฺสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทวา		จ		มนุสฺสา		จ		เทวมนุสฺสา.	(เทว	+	มนุสฺส)
	 เทวา		จ	อ.เทวดา	ท.	ด้วย		มนุสฺสา		จ	อ.มนุษย์	ท.	ด้วย		เทวมนุสฺสา	ชื่่�อว่าเทวมนุสฺส.	(เทวดา
และมนุษย์)

กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		กาโล		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล.	(กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ	+	กาล)
	 กาโล	 อ.กาล	 	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	 แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 	 กสฺสป- 
สมฺมาสมฺพุทฺธกาโล	ชื่่�อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาล.	(กาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)

ปรกุลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปรญฺจ		ตํ		กุลญฺจาติ		ปรกุลํ.	(ปร	+	กุล)
	 ปรํ		จ	อ.อ่�นด้วย			ตํ	อ.อ่�นนั้น		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรกุลํ	ชื่่�อว่า 
ปรกุล.	(ตระกูลอ่�น)

ทานาทีนิ,  ปุญฺญานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทานํ		อาทิ		เยสนฺติ		ทานาทีนิ,		ปุญฺญานิ.	(ทาน	+	อาทิ)
	 ทานํ	อ.ทาน		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปุญฺญานํ)	แห่งบุญ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		(ตานิ		ปุญฺญานิ)	อ.บุญ	ท.	เหล่านั้น		ทานาทีนิ	ชื่่�อว่าทานาทิ	(มีทานเป็นต้น),	ได้แก่บุญทั้งหลาย.

กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		ปาทา		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทา.	(กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ	+	ปาท)	
ฉัฏฐีตฺัปปุริสสมาส
	 	 ปาทา	อ.พระบาท	ท.		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ		
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทา	ชื่่�อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาท.	(พระบาทของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า)
	 ๒.	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทานํ		มูลํ		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูลํ.	(กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาท	+	
มูล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มูลํ	 อ.ใกล้	 	กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทานํ	แห่งพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
กัสสปะ	 	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูลํ	 ชื่่�อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูล.	 (ใกล้พระบาทของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)

จตฺุปฺปจฺจยทายิกา,  อุปาสิกาโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 จตฺตาโร		ปจฺจยา		จตุปฺปจฺจยา.	(จตุ	+	ปจฺจย)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ปจฺจยา	อ.ปัจจัย	ท.		จตฺตาโร	สี�		จตุปฺปจฺจยา	ชื่่�อว่าจตุปฺปจฺจย.	(ปัจจัย	๔)
	 ๒.	 จตุปฺปจฺจเย		เทนฺตีติ		จตุปฺปจฺจยทายิกา,		อุปาสิกาโย.	(จตุปฺปจฺจย	+	ทา		ทาเน	ในการ
ให้	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ยา		อุปาสิกาโย)	อ.อุบาสิกา	ท.	เหล่าใด		เทนฺติ	ย่อมถุวาย		จตุปฺปจฺจเย	ซึ�งปัจจัยสี�	ท.		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		อุปาสิกาโย)	อ.อุบาสิกา	ท.	เหล่านั้น		จตุปฺปจฺจยทายิกา	ชื่่�อว่าจตุปฺปจฺจยทายิกา	
(ผู้ถุวายปัจจัย	๔),	ได้แก่อุบาสิกาทั้งหลาย.	

นานาปุปฺผานิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปุปฺผานิ		นานาปุปฺผานิ.	(นานา	+	ปุปฺผ)
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	 ปุปฺผานิ	อ.ดอกไม้	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาปุปฺผานิ	ชื่่�อว่านานาปุปฺผ.	(ดอกไม้ต่างๆ)

นานปฺปการา,  มาลาคุณา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		เยสนฺติ		นานปฺปการา,		มาลาคุณา.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		เยสํ		(มาลาคุณานํ)	แห่งกลุ่มแห่งระเบียบ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	
มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 มาลาคุณา)	 อ.กลุ่มแห่งระเบียบ	 ท.	 เหล่านั้น	 	 นานปฺปการา	 ชื่่�อว่า 
นานปฺปการ	(มีประการต่างๆ),	ได้แก่กลุ่มระเบียบทั้งหลาย.

มาลาคุณา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาลานํ		คุณา		มาลาคุณา.	(มาลา	+	คุณ)	
	 คุณา	อ.กลุ่ม	ท.		มาลานํ	แห่งระเบียบ	ท.		มาลาคุณา	ชื่่�อว่ามาลาคุณ.	(กลุ่มระเบียบ)

นานปฺปการานิ,  กุสลานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นานา  ปกาโร  เยสนฺตฺิ  นานปฺปการานิ,  กุสลานิ. (นานา + ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		เยสํ		(กุสลานํ)	แห่งกุศล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		กุสลานิ)	อ.กุศล	ท.	เหล่านั้น		นานปฺปการานิ	ชื่่�อว่านานปฺปการ	(มีประการต่างๆ),	
ได้แก่กุศลทั้งหลาย.

ปุปฺผราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผานํ		ราสิ		ปุปฺผราสิ.	(ปุปฺผ	+	ราสิ)
	 ราสิ	อ.กอง		ปุปฺผานํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผราสิ	ชื่่�อว่าปุปฺผราสิ.	(กองดอกไม้)
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วิณฺฏิกมาลาทิเภทา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วณฺโฏ		อสฺสา		อตฺถุีติ		วณฺฏิกา,		มาลา.	(วณฺฏ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถุิตัทธิต
	 	 วณฺโฏ	อ.ขั้ว		อสฺสา		(มาลาย)	แห่งระเบียบนั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
มาลา)	อ.ระเบียบนั้น		วณฺฏิกา	ชื่่�อว่าวณฺฏิกา	(มีขั้ว),	ได้แก่ระเบียบ.
	 ๒.	 วณฺฏิกา		จ		สา		มาลา		จาติ		วณฺฏิกมาลา.	 (วณฺฏิกา	+	มาลา)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 วณฺฏิกา		จ	อ.อันมีขั้วด้วย		สา	อ.อันมีขั้วนั้น		มาลา		จ	เป็นระเบียบด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		วณฺฏิกมาลา	ชื่่�อว่าวณฺฏิกมาลา.	(ระเบียบอันมีขั้ว)
	 ๓.	 วณฺฏิกมาลา		อาทิ		ยาสนฺติ		วณฺฏิกมาลาทโย,		มาลา.	(วณฏิกมาลา	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 วณฺฏิกมาลา	อ.ระเบียบอันมีขั้ว		อาทิ	เป็นต้น		ยาสํ		(มาลานํ)	แห่งระเบียบ	ท.	เหล่าใด			
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		มาลา)	อ.ระเบียบ	ท.	เหล่านั้น		วณฺฏิกมาลาทโย	ชื่่�อว่าวณฺฏิก- 
มาลาทิ	(มีระเบียบมีขั้วเป็นต้น),	ได้แก่ระเบียบทั้งหลาย.
	 ๔.	 วณฺฏิกมาลาทีหิ	 	 เภทา	 	 วณฺฏิกมาลาทิเภทา,	 	 มาลาวิกติโย.	 (วณฺฏิกมาลาทิ	 +	 เภท)	 
ตฺตฺิยาตฺัปปุริสสมาส
	 	 (มาลาวิกติโย)	อ.ชื่นิดแห่งระเบียบ	ท.		เภทา	อันต่าง		วณฺฏิกมาลาทีหิ		(มาลาหิ)	ด้วย
ระเบียบ	ท.	มีระเบียบอันมีขั้วเป็นต้น		วณฺฏิกมาลาทิเภทา	ชื่่�อว่าวณฺฏิกมาลาทิเภทา	(อันต่างด้วยระเบียบ 
มีระเบียบมีขั้วเป็นต้น),	ได้แก่ชื่นิดแห่งระเบียบทั้งหลาย.
 

มาลาวิิกตฺิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาลานํ		วิกติโย		มาลาวิกติโย.	(มาลา	+	วิกติ)
	 วิกติโย	อ.ชื่นิด	ท.		มาลานํ	แห่งระเบียบ	ท.		มาลาวิกติโย	ชื่่�อว่ามาลาวิกติ.	(ชื่นิดระเบียบ)
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มริตฺพฺพสภาวิตฺา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 มริตพฺโพ		สภาโว		ยสฺสาติ		มริตพฺพสภาโว,		อตฺตา.	(มริตพฺพ	+	สภาว)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มริตพฺโพ		(สตฺโต)	อ.สัตว์	ผู้จะพึงตาย		สภาโว	เป็นสภาพ		ยสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตนใด		
(อตฺถุิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อตฺตา)	อ.ตนนั้น		มริตพฺพสภาโว	ชื่่�อว่ามริตพฺพสภาว	(มีอันจะพึง
ตายเป็นสภาพ),	ได้แก่ตน.
	 ๒.	 มริตพฺพสภาวสฺส		ภาโว		มริตพฺพสภาวตา.	(มริตพฺพสภาว	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต	
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 มริตพฺพสภาวสฺส	 	 (อตฺตโน)	 แห่งตน	 ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ		 
มริตพฺพสภาวตา	ชื่่�อว่ามริตพฺพสภาวตา.	(ความที�ตนมีอันจะพึงตายเป็นสภาพ)

ลทฺธนาโม,  สตฺฺโตฺ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลทฺธํ		นามํ		เยนาติ		ลทฺธนาโม,		สตฺโต.	(ลทฺธ	+	นาม)
	 นามํ	อ.ชื่่�อ		เยน		(สตฺเตน)	อันสัตว์ใด		ลทฺธํ	ได้แล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สตฺโต)	อ.สัตว์
นั้น		ลทฺธนาโม	ชื่่�อว่าลทฺธนาม	(มีชื่่�ออันได้แล้ว),	ได้แก่สัตว์.

จีวิรทานาทิเภทํ,  กุสลํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.		 จีวรสฺส		ทานํ		จีวรทานํ.	(จีวร	+	ทาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทานํ	อ.การถุวาย		จีวรสฺส	ซึ�งจีวร		จีวรทานํ	ชื่่�อว่าจีวรทาน.	(การถุวายจีวร)
	 ๒.	 จีวรทานํ		อาทิ		เยสนฺติ		จีวรทานาทีนิ,		กุสลานิ.	(จีวรทาน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 จีวรทานํ	อ.การถุวายซึ�งจีวร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กุสลานํ)	แห่งกุศล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถุิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		กุสลานิ)	อ.กุศล	ท.	เหล่านั้น		จีวรทานาทีนิ	ชื่่�อว่าจีวรทานาทิ	(มีการ
ถุวายจีวรเป็นต้น),	ได้แก่กุศลทั้งหลาย.
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	 ๓.	 จีวรทานาทีหิ		เภทํ		จีวรทานาทิเภทํ,		กุลสํ.	(จีวรทานาทิ	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (กุสลํ)	อ.กุศล		เภทํ	อันต่าง		จีวรทานาทีหิ		(กุสเลหิ)	ด้วยกุศล	ท.	มีการถุวายซึ�งจีวร
เป็นต้น		จีวรทานาทิเภทํ	ชื่่�อว่าจีวรทานาทิเภท	(อันต่างด้วยกุศลมีการถุวายจีวรเป็นต้น),	ได้แก่กุศล.

พหุปุปฺผทสฺสนตฺถํ,  ปุปฺผราสิคฺคหณํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริส-
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 พหูนิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		พหุปุปฺผานิ.	(พหุ	+	ปุปฺผ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 พหูนิ		จ	อ.อันมาก	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมาก	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผานิ		จ	เป็นดอกไม้ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหุปุปฺผานิ	ชื่่�อว่าพหุปุปฺผ.	(ดอกไม้มาก)
	 ๒.	 พหุปุปฺผานํ		ทสฺสนํ		พหุปุปฺผทสฺสนํ.	(พหุปุปฺผ	+	ทสฺสน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทสฺสนํ	 อ.อันแสดง		พหุปุปฺผานํ	 ซึ�งดอกไม้มาก	ท.		พหุปุปฺผทสฺสนํ	 ชื่่�อว่าพหุปุปฺผทสฺสน.	 
(อันแสดงดอกไม้มาก)
	 ๓.	 พหุปุปฺผทสฺสนํ		อตฺโถุ		ยสฺสาติ		พหุปุปฺผทสฺสนตฺถุํ,		ปุปฺผราสิคฺคหณํ.	(พหุปุปฺผทสฺสน	+	
อตฺถุ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 พหุปุปฺผทสฺสนํ	อ.อันเห็นซึ�งดอกไม้มาก		อตฺโถุ	เป็นอรรถุ		ยสฺส		(ปุปฺผราสิคฺคหณสฺส)	แห่ง
ศัพท์ว่าปุปฺผราสิ	 	 (อตฺถุิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตํ	 	 ปุปฺผราสิคฺคหณํ)	 อ.ศัพท์ว่าปุปฺผราสินั้น		 
พหุปุปฺผทสฺสนตฺถุํ	ชื่่�อว่าพหุปุปฺผทสฺสนตฺถุ	(มีอันแสดงดอกไม้มากเป็นอรรถุ),	ได้แก่ปุปฺผราสิศัพท์.

เทสนาวิสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.เป็นที�สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่่�อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที�สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปนฺนาทโย,  อริยปุคฺคลา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	 อ.พระโสดาบัน	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (อริยปุคฺคลานํ)	 แห่งพระอริยบุคคล	 ท.	 
เหล่าใด	 	 (อตฺถุิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 อริยปุคฺคลา)	 อ.พระอริยบุคคล	 ท.	 เหล่านั้น		 
โสตาปนฺนาทโย	ชื่่�อว่าโสตาปนฺนาทิ	(มีพระโสดาบันเป็นต้น),	ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	

สาตฺฺถุิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถุ		อสฺสา		อตฺถุีติ		อตฺถุิกา,		วาจา.	(อตฺถุ	+	อิก)	อัสสัตถุิตัทธิต
	 	 อตฺโถุ	อ.ประโยชื่น์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถุิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถุิกา	ชื่่�อว่าอตฺถุิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชื่น์)
	 ๒.	 สห		อตฺถุิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถุิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถุิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถุิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชื่น์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถุิกา	ชื่่�อว่าสาตฺถุิกา	(อันเป็นไปกับ
ด้วยวาจาอันมีประโยชื่น์),	ได้แก่เทศนา.	



 

 



คำ�ศัพท์กิริย�น่�รู้

กิริย�คุมพ�กย์และกิริย�ในระหว่�ง (อ�ขย�ต-กิตก์)

อกต น + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต  (อัน...) ไม่กระทำาแล้ว
อกตฺวา น + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา ไม่กระทำาแล้ว
อกำสุ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อุำ ได้กระทำาแล้ว
อกาสิ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อี ได้กระทำาแล้ว
อกิลเมตฺวา น + กิลมุ  เขเท ในความลำาบาก + เณ + ตฺวา ไม่ (ยัง...) ให้ลำาบากแล้ว
อกุพฺพนฺต น + กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺต ไม่กระทำาอยู่, เมื่อไม่กระทำา
อกฺกมิตฺวา อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา เหยียบแล้ว
อกฺโกสนฺต อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + อ + อนฺต ด่าอยู่, เมื่อด่า
อกฺโกสิตฺวา อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + ตฺวา  ด่าแล้ว
อคนฺตฺวา น + คมุ  คติมฺห ในการไป + ตฺวา ไม่ไปแล้ว
อคมำสุ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ ได้ไปแล้ว
อคมาสิ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ไปแล้ว
อคฺคณฺหนฺต น + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺต ไม่เรียนเอาอยู่, เมื่อไม่เรียนเอา
อคฺคเหตฺวา น + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว
อคฺคเหสิ อ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + อี ได้ถือเอาแล้ว, ได้เรียนเอาแล้ว
อคฺฆติ อคฺฆ  มูเลฺย ในความมีราคา + อ + ติ ย่อมถึงค่า
อคฺฆาเปสิ อคฺฆ  มูเลฺย ในความมีราคา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ตีราคาแล้ว
อคฺฆึสุ อคฺฆ  มูเลฺย ในความมีราคา + อุำ ถึงค่าแล้ว
อจฺฉินฺทิตฺวา อา + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ตฺวา  แย่งชิงเอาแล้ว, ถอดแล้ว
อชานิตฺวา น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา ไม่รู้แล้ว
อชฺโฌคาเหตฺวา อธิ + อว + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา +เณ+ตฺวา ร่อนลงแล้ว, โฉบลงแล้ว (จุ.)
อชฺโฌตฺถรนฺต อธิ + อว + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + อ + อนฺต ท่วมทับอยู่, เมื่อท่วมทับ
อชฺโฌตฺถริตฺวา อธิ + อว + ถร  อตฺถรเณ ในการปูลาด + ตฺวา ท่วมทับแล้ว
อฏฺ€ำสุ อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ได้ยืนแล้ว, ได้ดำารงอยู่แล้ว
อฏฺ€าสิ อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ได้ยืนแล้ว, ได้ดำารงอยู่แล้ว
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อติกฺกนฺต อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ก้าวล่วงแล้ว
อติกฺกมิตฺวา อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ก้าวล่วงแล้ว
อติกฺกาเมนฺติ อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ก้าวล่วง
อติจิรายนฺต อติ + จิร + อาย + อนฺต ประพฤติชักช้ายิ่งอยู่
อติจฺฉถ อติ + อิส  อนฺเวสเน ในการแสวงหา + อ + ถ  จงโปรดข้างหน้าเถิด
อตฺถ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + ถ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อตฺถราหิ อา + ถร  อตฺถรเณ ในการปูลาด + อ + หิ จงปูลาด
อตฺถิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ มีอยู่
อเตเมตฺวา น + ติม  กิเลเท ในความเปียก + เณ + ตฺวา ไม่ (ยัง...) ให้เปียกแล้ว
อททนฺต น + ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺต ไม่ให้อยู่, เมื่อไม่ให้
อทำสุ  อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อุำ ได้ให้แล้ว
อทาสิ อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อี ได้ให้แล้ว
อทิสฺวา น + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + ตฺวา  ไม่เห็นแล้ว
อทฺทส อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อา ได้เห็นแล้ว
อเทเสนฺต น + ทิส  อุจฺจารเณ ในการแสดง + เณ + อนฺต ไม่แสดงอยู่, เมื่อไม่แสดง
อธิฏฺ€าสิ อธิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี อธิษฐานแล้ว
อธิปฺเปต อธิ + ป + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ประสงค์เอาแล้ว
อธิวาเสตฺวา อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว
อธิวาเสนฺต อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้อยู่ทับอยู่, ระงับ, รับ
อธิวาเสสิ อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + เณ + อี (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว, รับแล้ว
อนญฺ�าต น + อา + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) ไม่รู้ทั่วแล้ว 
อนติกฺกมิตฺวา น + อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ไม่ก้าวล่วงแล้ว
อนวเสเสตฺวา น + อว + สิส  วิเสเส ในการทำาให้ต่างกัน +เณ+ตฺวา ไม่ให้เหลือลงแล้ว
อนาจิกฺขิตฺวา น + อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา ไม่บอกแล้ว
อนาณตฺต น + อาณ  เปสเน ในการส่งไป + ต (อัน...) ไม่สั่งแล้ว
อนาหรณีย น + อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อนีย (อัน...) ไม่พึงนำามา
อนิวตฺตนฺต น + นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + อนฺต ไม่กลับอยู่, เมื่อไม่กลับ
อนิวตฺติตฺวา น + นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา ไม่กลับแล้ว
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อนุคนฺตฺวา อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ตามไปส่งแล้ว
อนุชานาถ อนุ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ถ ขอจงอนุญาต
อนุฏฺ€หนฺต น + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +อ+อนฺต  ไม่ลุกขึ้นอยู่, เมื่อไม่ลุกขึ้น
อนุฏฺ€าเปนฺต น+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อนฺต ไม่ (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นอยู่
อนุปคนฺตฺวา น + อุป + คมุ  คติมฺห ในการไป + ตฺวา ไม่เข้าไปใกล้แล้ว
อนุปฏฺ€ปิต น + อุป + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ต (อัน...) ไม่เข้าไปตั้งไว้แล้ว (จุ.)
อนุปพฺพชิตฺวา อนุ + ป + วช  คติมฺหิ ในการถึง + ตฺวา บวชตามแล้ว
อนุปพฺพชึสุ อนุ + ป + วช  คติมฺหิ ในการถึง + อุำ บวชตามแล้ว
อนุปริยายติ อนุ + ปริ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมเวียนรอบ
อนุปริยายนฺตี อนุ + ปริ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต + อี เวียนรอบอยู่
อนุปวิสิตฺวา อนุ + ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ตฺวา เข้าไปแล้วโดยลำาดับ
อนุปหจฺจ น + อุป + หน  หึสายำ ในความเบียดเบียน + ตฺวา ไม่เข้าไปกระทบแล้ว
อนุปฺปตฺต อนุ + ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + ต ถึงแล้วโดยลำาดับ
อนุพนฺธ อนุ + พนฺธ  พนฺธเน ในการติดตาม + ต ติดตามแล้ว
อนุพนฺธนฺต อนุ + พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + อ + อนฺต ติดตามไปอยู่, เมื่อติดตามไป
อนุพนฺธึสุ อนุ + พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + อุำ ติดตามแล้ว
อนุภวิสฺสนฺติ อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + สฺสนฺติ จักเสวย
อนุโภติ อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ ย่อมเสวย
อนุยุญฺชติ อนุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + อ + ติ ย่อมตามประกอบ
อนุสาสิตฺวา อนุ + สาส  อนุสิฏฺ€ิมฺหิ ในการพร่ำาสอน + ตฺวา สั่งสอนแล้ว
อนุสฺสรนฺต อนุ + สร  จินฺตายำ ในความคิด + อ + อนฺต ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
อนุสฺสรนฺตี อนุ + สร  จินฺตายำ ในความคิด + อ + อนฺต + (อี) ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
อนฺวาย อนุ + อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา อาศัยแล้ว
อปกฑฺฒนฺต อป + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการคร่า + อ + อนฺต คร่าไปปราศอยู่, เมื่อคร่าไปปราศ
อปคนฺตฺวา อป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไปปราศแล้ว
อปนีต อป + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาไปปราศแล้ว
อปเนตฺวา อป + นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำาไปปราศแล้ว
อปริจิต น + ปริ + จิ  จเย ในการสั่งสม + ต ไม่คุ้นเคยแล้ว
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อปริจฺจชิตฺวา น + ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ตฺวา ไม่สละแล้ว, ไม่บริจาคแล้ว
อปลายนฺต น + ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อ + อนฺต ไม่หนีไปอยู่, เมื่อไม่หนีไป
อปสฺสนฺต น + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อ + อนฺต  ไม่เห็นอยู่, เมื่อไม่เห็น
อปิลนฺธิตฺวา น + ปิลนฺธ  ปสาธเน ในการประดับ + ตฺวา ไม่ประดับแล้ว
อปฺปญฺ�ตฺต น + ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + ต (อัน...) ไม่ปูลาดแล้ว
อปฺปฏิจฺฉนฺน น + ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + ต ไม่ปกปิดแล้ว
อปฺปฏิชคฺคิต น + ปติ + ชคฺค  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ต (อัน...) ไม่ปฏิบัติแล้ว
อปฺปฏิพาหิย น + ปติ + พาห  ปยตเน ในความพยายาม + ณย (อัน...) ไม่พึงห้าม
อปฺปตฺต น + ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + ต ไม่ถึงแล้ว, ไม่บรรลุแล้ว
อปฺปสนฺน น + ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต  ไม่เลื่อมใสแล้ว
อเปถ อป + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงหลีกไป
อภาสิ อ + ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี ได้กล่าวแล้ว, ได้ตรัสแล้ว
อภิภวิ อภิ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อี ครอบงำาแล้ว
อภิรุหนฺติ อภิ + รุห  ชนเน ในการเกิด + อ + อนฺติ ย่อมขึ้นเฉพาะ
อภิรุหิตฺวา อภิ + รุห  ชนเน ในการเกิดขึ้น + ตฺวา  ขึ้นเฉพาะแล้ว
อภิวาเทนฺติ อภิ + วที  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + เณ + อนฺติ ย่อมกราบไหว้ (จุ.)
อภิสมฺพุธาน อภิ + สำ + พุธ  อวโพธเน ในการรู้ + มาน รู้อยู่, เมื่อรู้
อภิสิญฺจิ อภิ + สิจ  ฆรเณ ในการไหล,รด,ราด + อี อภิเษกแล้ว
อภิสิตฺต อภิ + สิจ  ปคฺฆรเณ ในการไหล,รด,ราด + ต อภิเษกแล้ว
อภิสิตฺต อภิ + สิจ  เสจเน ในการไหล,รด,ราด + ต (อัน...) อภิเษกแล้ว
อภุญฺชนฺต น + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺต ไม่บริโภคอยู่, เมื่อไม่บริโภค
อภุญฺชิตฺวา น + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา ไม่บริโภคแล้ว
อมนสิกตฺวา น + มน + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา ไม่กระทำาไว้ในใจแล้ว
อมฺห อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + ม ย่อมเป็น
อมฺหา อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + มฺหา  มีแล้ว, เป็นแล้ว
อมฺหิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อยุตฺต น + ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ไม่ควรแล้ว, ไม่ประกอบแล้ว
อลงฺกต อลำ  ภูสเน ในการประดับ + กร  กรเณ + ต (อัน...) ประดับแล้ว
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อลงฺกโรนฺติ อลำ + กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺติ ย่อมประดับ
อลงฺกโรนฺตี อลำ  ภูสเน ในการประดับ + กร  กรเณ...+โอ+อนฺต+อี ประดับอยู่, เมื่อประดับ
อลงฺการาเปตฺวา อลำ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ประดับแล้ว
อลตฺถ อ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้ได้แล้ว
อลทฺธา น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ไม่ได้แล้ว
อลภนฺต น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺต ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
อลภนฺตี น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺต + อี ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
อลฺลิยึสุ อา + ลี  ทฺรเว ในการละลาย + ย + อุำ ติดแล้ว (ภู,จุ,ทิ)
อวตฺวา น + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา ไม่กล่าวแล้ว
อวิคต น + วิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต ไม่ไปปราศแล้ว
อวิจาเรตฺวา น + วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + เณ + ตฺวา   ไม่พิจารณาแล้ว, ไม่เที่ยวไปแล้ว
อวิชายิตฺวา น + วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + ตฺวา ไม่คลอดแล้ว (ทิ.)
อวินาเสนฺต น + วิ + นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + เณ + อนฺต ไม่ (ยัง...) ให้พินาศอยู่
อวิลิตฺต น + วิ + ลิป  เลปเน ในการฉาบ,ทา,ลูบไล้ + ต ไม่แปดเปื้อนแล้ว
อวิสฺสชฺเชตฺวา น + วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา ไม่ปล่อยแล้ว, ไม่สละแล้ว (จุ.)
อวิเหเ€ตฺวา น + วิ + เห€  พาธเน ในการเบียดเบียน + ตฺวา ไม่เบียดเบียนแล้ว
อเวกฺเขยฺย อว + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู,การเห็น + อ + เอยฺย พึงพิจารณา
อสกฺโกนฺต น + สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + อนฺต ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ
อสกฺขิ อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + อี ได้อาจแล้ว
อสกฺขึ อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + อึ ไม่อาจแล้ว
อสกฺขึสุ อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + อุำ ได้อาจแล้ว
อสชฺฌายนฺต น + สำ + อธิ + อิ  อชฺฌยเน ในการสาธยาย +อ+อนฺต ไม่สาธยายอยู่, เมื่อไม่สาธยาย
อสมนฺนาหริตฺวา  น +สำ+อนุ+อา+ หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา ไม่นำามาพร้อมแล้ว 
อสมาจรนฺต น+สำ+อา+ จร  จรเณ ในการประพฤติ + อ + อนฺต ไม่ประพฤติด้วยดีอยู่, 
  เมื่อไม่ประพฤติด้วยดี
อสมฺปตฺต น + สำ + ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + ต ไม่ถึงพร้อมแล้ว
อสิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + สิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อสฺมิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
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อสฺส อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + เอยฺย พึงมี, พึงเป็น
อสฺสาเทติ อา + สาท  สาทเน ในความยินดี + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้ยินดี
อสฺสุณนฺต น + สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อนฺต ไม่ฟังอยู่, เมื่อไม่ฟัง
อสฺโสสิ อ + สุ  สวเณ ในการฟัง + ณุ + อี ได้ฟังแล้ว
อเสเสตฺวา น + สิส  อสพฺพยุชฺชเน ในการไม่ประกอบทั้งหมด +เณ+ตฺวา  ไม่ (ยัง...) ให้เหลือแล้ว
อเห€ยนฺต น + เห€  พาธเน ในการเบียดเบียน + ณย + อนฺต ไม่เบียดเบียนอยู่ (จุ.)
อเหเ€นฺต น + เห€  พาธเน ในการเบียดเบียน + เณ + อนฺต  ไม่เบียดเบียนอยู่ (จุ.)
อเหสุำ อ + หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อุำ ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสิ อ + หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อี ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อาคจฺฉนฺต อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต มาอยู่, เมื่อมา
อาคจฺฉนฺติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ ย่อมมา
อาคจฺฉนฺตี อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต + (อี) มาอยู่, เมื่อมา
อาคจฺฉนฺตุ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺตุ จงมา
อาคจฺเฉยฺยาถ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺยาถ พึงมา
อาคต อา + คมุ  คติมฺห ในการไป + ต  มาแล้ว
อาคนฺตฺวา อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา มาแล้ว 
อาคมยมาน อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ณย + มาน คอยท่าอยู่, รอคอยอยู่ (จุ.)
อาคมิสฺสติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสติ จักมา
อาคมิสฺสนฺติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสนฺติ จักมา
อาคมึสุ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ มาแล้ว
อาจิกฺข อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงบอก
อาจิกฺขถ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ถ ขอจงบอก
อาจิกฺขิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี บอกแล้ว
อาจิกฺขิสฺสามิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ  จักบอก
อาณาเปสิ อาณ  อาณตฺติยำ ในการสั่ง + ณาเป + อี สั่งแล้ว, บังคับแล้ว (กัตตุรูป)
อาทาย อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา พาเอาแล้ว, ถือเอาแล้ว
อานีต อา + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อาเนตฺวา อา + นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
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อาเนถ อา + นี  นเย ในการนำาไป + อ + ถ จงนำามา
อาเนยฺยาถ อา + นี  นเย ในการนำาไป + อ + เอยฺยาถ พึงนำามา
อาเนสิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + อี นำามาแล้ว
อาเนหิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + อ + หิ จงนำามา
อาปชฺชติ อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมถึง, ย่อมต้อง
อาปุจฺฉิตฺวา อา + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ตฺวา  อำาลาแล้ว
อาภุชิตฺวา อา + ภุช  โกฏิลฺเล ในการคด,งอ + ตฺวา คู้แล้ว
อามฏฺ€ อา + มส  อามสเน ในการจับต้อง + ต (อัน...) จับต้องแล้ว
อามนฺเตตฺวา อา + มนฺต  อวหาเน ในการร้องเรียก + เณ + ตฺวา เรียกแล้ว (จุ.)
อามนฺเตสิ อา + มนฺต  อวหาเน ในการร้องเรียก + เณ + อี  ร้องเรียกแล้ว (จุ.)
อารพฺภ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + ตฺวา เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว 
อารภิ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อี เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว
อารภึสุ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อุำ เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว
อารุยฺห อา + รุห  ชนเน ในการเกิด + ตฺวา ขึ้นแล้ว, สวมแล้ว
อาโรจยึสุ อา + รุจ  เทสเน ในการบอก, แสดง + ณย + อุำ บอกแล้ว (จุ.)
อาโรเจตฺวา อา + รุจ  เทสเน ในการบอก, แสดง + เณ + ตฺวา บอกแล้ว (จุ.)
อาโรเจยฺยาสิ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + เณ + เอยฺยาสิ พึงบอก (จุ.)
อาโรเจสิ อา + รุจ  เทสเน ในการบอก, แสดง + เณ + อี บอกแล้ว (จุ.)
อาโรเจสุำ อา + รุจ  เทสเน ในการบอก, แสดง + เณ + อุำ บอกแล้ว (จุ.)
อาโรเปตฺวา อา + รุป  ชนเน ในการเกิด + เณ + ตฺวา ยกขึ้นแล้ว (จุ.)
อาโรเปนฺต อา + รุห  ชนเน ในการเกิด + เณ + อนฺต ยกขึ้นอยู่, เมื่อยกขึ้น (จุ.)
อาโรเปสิ อา + รุป  ชนเน ในการเกิด + เณ + อี ยกขึ้นแล้ว (จุ.)
อาวชฺเชนฺต อา + วชฺช  อาวชฺชเน ในการใคร่ครวญ + อ + อนฺต ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ
อาวหติ อา + วห  ปาปุณเน ในการถึง + อ + ติ ย่อมนำามา
อาวาสาเปตฺวา อา + วส  นิวาเส ในการอยู่ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อยู่แล้ว
อาวิภูต อาวิ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + ต มีแจ่มแจ้งแล้ว
อาสตฺต อา + สนฺช  สงฺเค ในความเกี่ยวข้อง + ต ข้องแล้ว
อาห พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูด + อ  กล่าวแล้ว
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อาหร อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + หิ จงนำามา
อาหรถ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + ถ จงนำามา
อาหรนฺตี อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺต + (อี) นำามาอยู่, เมื่อนำามา
อาหราหิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + หิ  จงนำามา
อาหริ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อี  นำามาแล้ว
อาหริตฺวา อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
อาหริยติ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ย + เต (อัน...) ย่อมนำามา
อาหริยมาน อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ย + มาน (อัน...) นำามาอยู่, เมื่อนำามา
อาหรึสุ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อุำ นำามาแล้ว
อาหเรยฺยาสิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + เอยฺยาสิ พึงนำามา
อาหำสุ พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุ กล่าวแล้ว
อิจฺฉติ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + ติ ย่อมปรารถนา
อิจฺฉสิ อิสุ  อิจฺฉายำ  ในความปรารถนา + อ + สิ ย่อมปรารถนา
อุกฺกณฺ€ิต อุ + กฏฺ€ิ  อชฺฌเน ในความเบื่อหน่าย + ต   เบื่อหน่ายแล้ว, ระอาแล้ว, กระสัน 
  ขึ้นแล้ว
อุกฺกณฺ€ิตฺวา อุ + กฏฺ€ิ  อชฺฌเน ในความเบื่อหน่าย + ตฺวา   เบื่อหน่ายแล้ว, ระอาแล้ว, กระสัน
  ขึ้นแล้ว 
อุกฺขิปิตฺวา  อุ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ยกขึ้นแล้ว
อุคฺคหิต อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ต (อัน...) เรียนเอาแล้ว
อุฏฺ€หนฺต อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺต ลุกขึ้นอยู่, เมื่อลุกขึ้น
อุฏฺ€หิ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺ€หิตฺวา อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งขึ้นแล้ว, ลุกขึ้นแล้ว 
อุฏฺ€หิสฺสามิ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + สฺสามิ  จักลุกขึ้น
อุฏฺ€หึ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อึ ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺ€หึสุ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ตั้งขึ้นแล้ว, ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺ€าตพฺพ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตพฺพ (อัน...) พึงลุกขึ้น
อุฏฺ€าย อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ลุกขึ้นแล้ว
อุฏฺ€ิต อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งขึ้นแล้ว, ลุกขึ้นแล้ว
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อุตฺตริตฺวา อุ + ตร  ตรเณ ในการข้าม + ตฺวา ข้ามขึ้นแล้ว
อุทปาทิ อุ + อ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี ได้เกิดขึ้นแล้ว (ทิ.)
อุทาเนติ อุทาน + เณ + ติ  ย่อมเปล่ง (นามธาตุ)
อุทาเนนฺตี อุทาน + เณ + อนฺต + อี เปล่งอยู่, เมื่อเปล่ง (นามธาตุ)
อุทาเนสิ อุทาน + เณ + อี เปล่งแล้ว
อุทฺทิสติ อุ + ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + อ + ติ ย่อมแสดง
อุทฺทิสถ อุ + ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + อ + ถ จงแสดง
อุปคจฺฉนฺต อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต เข้าไปใกล้อยู่, เมื่อเข้าไปใกล้
อุปคต อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต เข้าถึงแล้ว
อุปคนฺตฺวา อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เข้าไปหาแล้ว
อุปคุยฺหิตฺวา อุป + คุห  สำวรเณ ในการปกปิด + ย + ตฺวา เข้าไปคู้แล้ว
อุปจฺฉิชฺชิ อุป + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +ย+อี เข้าไปตัดแล้ว
อุปจฺฉินฺน อุป + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ต (อัน...) เข้าไปตัดแล้ว
อุปฏฺ€เปติ อุป + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ติ ย่อมเข้าไปตั้งไว้ (จุ.)
อุปฏฺ€หิสฺสาม อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + สฺสาม จักบำารุง, จักอุปัฏฐาก
อุปฏฺ€ิยมาน อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ย + มาน (อัน...) บำารุงอยู่, อุปัฏฐากอยู่
อุปธาเรนฺต อุป + ธร  วีมำสเน ในการใคร่ครวญ + เณ + อนฺต  ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรหิ อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + หิ จงใคร่ครวญ, จงพิจารณา (จุ.)
อุปนิสีทนฺติ อุป+นิ+ สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป +อ+อนฺติ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
อุปนีต อุป + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาเข้าไปใกล้แล้ว
อุปเนมิ อุป + นี  นเย ในการนำาไป + อ + มิ ย่อมนำาเข้าไปใกล้
อุปเนสฺสามิ อุป + นี  นเย ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำาเข้าไปใกล้
อุปปริกฺขิสฺสติ อุป + ปริ + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู, เห็น + สฺสติ จักใคร่ครวญ, จักพิจารณา
อุปลิมฺปิตฺวา อุป + ลิป  เฉปเน ในการฉาบทา,ลูบไล้ + ตฺวา ฉาบทาแล้ว
อุปสงฺกมนฺติ อุป+สำ+ กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺติ ย่อมเข้าไปหา
อุปสงฺกมิ อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี เข้าไปหาแล้ว
อุปสงฺกมิตฺวา อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา เข้าไปหาแล้ว
อุปาทาย อุป + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา เข้าไปถือเอาแล้ว, เทียบเคียบ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุุปุผ942

อุปฺปชฺชติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมเกิดขึ้น (ทิ.)
อุปฺปชฺชิ  อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี เกิดขึ้นแล้ว (ทิ.)
อุปฺปชฺชิตฺวา อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา เกิดขึ้นแล้ว, อุบัติขึ้นแล้ว
อุปฺปชฺชิสฺสติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสติ จักอุบัติขึ้น, จักเกิดขึ้น (ทิ.)
อุปฺปติตฺวา อุ + ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา กระโดดขึ้นแล้ว, เหาะขึ้นไปแล้ว
อุปฺปนฺน อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาเฏตฺวา อุ + ปฏ  คติยำ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้หลุดออกแล้ว, ควักขึ้น
อุปฺปาเทตฺวา อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เกิดขึ้นแล้ว
อุพฺพตฺเตตฺวา อุ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ขาดออกแล้ว
อุพฺพาฬฺห อุ + วาห  ปยตเน ในความพยายาม + ต (อัน...) เบียดเบียนแล้ว
อุยฺโยเชตฺวา อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุยฺโยเชสิ อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + อี  ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุยฺโยเชสุำ  อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + อุำ ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุยฺโยเชหิ อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + หิ จงส่งไป (จุ.)
อุลฺลงฺฆิตฺวา อุ + ลฆิ  อุลฺลงฺเฆ ในการกระโดด, เหาะ, เหิน  เหาะขึ้นไปแล้ว
อุสฺสาเปตฺวา อุ + สิ  อุสฺสเย ในการยกขึ้น + ณาเป + ตฺวา  (ยัง...) ให้ยกขึ้นแล้ว, ให้ตั้งขึ้นแล้ว
เอหิ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงมา
โอจินนฺต อว + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + อนฺต เลือกเก็บอยู่, เมื่อเลือกเก็บ
โอตริตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้าม + ตฺวา  ข้ามลงแล้ว
โอโลกยมาน อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + ณย + มาน แลดูอยู่, เมื่อแลดู (จุ.)
โอโลเกตพฺพ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น  + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงแลดู (จุ.)
โอโลเกติ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + ติ ย่อมแลดู (จุ.)
โอโลเกตฺวา อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น  + เณ + ตฺวา แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกนฺต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + อนฺต แลดูอยู่, ตรวจดูอยู่ (จุ.)
โอโลเกยฺย อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + เอยฺย พึงแลดู, พึงตรวจดู (จุ.)
โอโลเกสิ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + อี แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอวทนฺต อว+ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด +อ+อนฺต    กล่าวสอนอยู่, เมื่อกล่าวสอน
โอวทิ อว + วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี กล่าวสอนแล้ว
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โอหิยิ อว + หา  หานิมฺหิ ในความเสื่อม + ย + อี ล้าลงแล้ว
กฑฺฒนฺต กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการคร่า + อ + อนฺต คร่ามาอยู่, เมื่อคร่ามา
กต กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาแล้ว
กตฺตพฺพ กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำา
กตฺวา กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา กระทำาแล้ว
กถยึสุ กถ  กถเน ในการกล่าว + ณย + อุำ กล่าวแล้ว, บอกแล้ว (จุ.)
กถาเปสฺสามิ กถ  กถเน ในการกล่าว + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) ให้บอก
กถิต กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ต (อัน...) กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว
กเถติ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ติ ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถตุ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ตุ จงบอก (จุ.)
กเถตฺวา กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ตฺวา กล่าวแล้ว (จุ.)
กเถถ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ถ ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถนฺต กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว (จุ.)
กเถม กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ม ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถยฺยาสิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + เอยฺยาสิ พึงกล่าว (จุ.)
กเถสิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อี  กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)
กเถสุำ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อุำ กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)
กเถสฺสามิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + สฺสามิ จักกล่าว (จุ.)
กเถหิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + หิ จงบอก (จุ.)
กนฺทนฺต กนฺท  โรทเน ในการร้องไห้ + อ + อนฺต  คร่ำาครวญอยู่, ร้องไห้อยู่
กปฺเปตุ กปฺป  เฉทเน ในการตัด + เณ + ตุ  จงฟัน, จงตัด (จุ.)
กปฺเปตฺวา กปฺป  วิธิมฺหิ ในการจัดแจง + เณ + ตฺวา  สำาเร็จแล้ว (จุ.)
กปฺเปนฺต กปฺป  เฉทเน ในการตัด + เณ + อนฺต ฟันอยู่, เมื่อฟัน, ตัดอยู่ (จุ.)
กปฺเปสิ  กปฺป  วิธิมฺหิ ในการจัดแจง + เณ + อี สำาเร็จแล้ว (จุ.)
กมฺปิ กปิ  กมฺปเน ในความหวั่นไหว + อี หวั่นไหวแล้ว
กมฺเปตฺวา กปิ  กมฺปเน ในความหวั่นไหว + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้หวั่นไหวแล้ว
กยิรา กร  กรเณ ในการกระทำา + ยิร + เอยฺย พึงกระทำา
กริ กร  กรเณ ในการกระทำา + อี กระทำาแล้ว
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กริตฺถ กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺถ กระทำาแล้ว
กริสฺสติ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสติ จักกระทำา
กริสฺสสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสสิ จักกระทำา
กริสฺสาม กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสาม จักกระทำา
กริสฺสามิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสามิ จักกระทำา
กรึสุ กร  กรเณ ในการกระทำา + อุำ กระทำาแล้ว
กเรยฺย กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + เอยฺย พึงกระทำา
กเรยฺยำ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + เอยฺยำ พึงกระทำา
กเรยฺยาถ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + เอยฺยาถ พึงกระทำา
กโรถ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + ถ จงกระทำา
กโรนฺติ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺติ  ย่อมกระทำา
กโรนฺตี กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺต + อี กระทำาอยู่, เมื่อกระทำา
กโรนฺตุ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺตุ จงกระทำา
กโรมิ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + มิ ย่อมกระทำา
กโรหิ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + หิ จงกระทำา
กาตพฺพ กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำา
การาเปสึ กร  กรเณ ในการเกิด + ณาเป + อึ (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรติ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้กระทำา
กาเรตฺวา กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรนฺต กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้กระทำาอยู่, เมื่อให้กระทำา
กาเรมิ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + มิ (ยัง...) ย่อมให้กระทำา
กาเรสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + อี (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรสฺสำ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + สฺสำ (ยัง...) จักให้กระทำา
กาเรสฺสามิ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้กระทำา
กิลนฺต กิลมุ  เขเท ในความลำาบาก + ต ลำาบากแล้ว, เหนื่อยแล้ว
กิลมนฺติ กิลมุ  เขเท ในความลำาบาก + อ + อนฺติ ย่อมลำาบาก
กิลิฏฺ€ กิลิส  อุปตาปมลิเน ในความเร่าร้อนและเศร้าหมอง + ต เศร้าหมองแล้ว
กุชฺฌนฺต กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + อนฺต โกรธอยู่, เมื่อโกรธ (ทิ.)
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กุชฺฌนฺติ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + อนฺติ ย่อมโกรธ (ทิ.)
กุชฺฌสิ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + สิ ย่อมโกรธ
กุชฺฌิตฺวา กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + (ย) + ตฺวา โกรธแล้ว
กุชฺฌิสฺสติ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + สฺสติ จักโกรธ (ทิ.)
กุทฺธ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ต โกรธแล้ว
กุปิต กุป  โกเป ในความกำาเริบ + ต กำาเริบแล้ว, โกรธแล้ว
กุปฺปติ กุป  โกเป ในการกำาเริบ + ย + ติ ย่อมกำาเริบ (ทิ.)
กุรุเต กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + เต ย่อมกระทำา
โกฏฺเฏตฺวา โกฏฺฏ  เฉทเน ในการตัด + เณ + ตฺวา ทุบแล้ว (จุ.)
ขมาเปตฺวา ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อดโทษแล้ว
ขมามิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + อ + มิ ย่อมอดโทษ
ขมาหิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + อ + หิ จงอดโทษ
ขมิตพฺพ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ตพฺพ (อัน...) พึงอดโทษ
ขาทติ ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + ติ ย่อมเคี้ยวกิน
ขาทนฺต ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + อนฺต เคี้ยวกินอยู่, เมื่อเคี้ยวกิน
ขาทิ ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อี  เคี้ยวกินแล้ว
ขาทิสฺสนฺติ ขาท  ภกฺขเณ ในการกิน + สฺสนฺติ จักเคี้ยวกิน
ขาทิสฺสาม ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + สฺสาม จักเคี้ยวกิน
ขาทิสฺสามิ ขาท  ภกฺขเณ ในการกิน + สฺสามิ จักเคี้ยวกิน
ขายติ ขา  ปากเฏ ในความปรากฏ + อ + ติ ย่อมปรากฏ
ขายนฺติ ขา  ปากเฏ ในความปรากฏ + อ + อนฺติ ย่อมปรากฏ
ขิตฺต ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต (อัน...) ซัดไปแล้ว, ยิงไปแล้ว
ขิปนฺติ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อ + อนฺติ ย่อมซัดไป
ขิปิ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ซัดไปแล้ว, ยิงไปแล้ว
คจฺฉ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ  จงไป
คจฺฉติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไป 
คจฺฉตุ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ตุ จงไป
คจฺฉถ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงไป
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คจฺฉนฺต คมุ  คติมฺห ในการไป + อ + อนฺต ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉนฺติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ  ย่อมไป
คจฺฉนฺตี คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต + (อี) ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉนฺตุ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺตุ จงไป
คจฺฉมาน คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + มาน ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉาม คมุ  คติมฺห ในการไป + อ + ม  จะไป
คจฺฉาหิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงไป
คจฺฉิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
คจฺเฉ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺย พึงไป
คจฺเฉยฺย คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺย พึงไป 
คณาเปถ คณ  สงฺขฺยาเน ในการนับ + ณาเป + ถ (ยัง...) จงให้นับ
คณาเปนฺต คณ  สงฺขฺยาเน ในการนับ + ณาเป + อนฺต (ยัง...) ให้นับอยู่, เมื่อให้นับ
คณฺห คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงจับ, จงรับ, จงถือเอา
คณฺหถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ถ ขอจงรับ, ขอจงถือเอา
คณฺหนฺต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺต ถือเอาอยู่, เมื่อถือเอา
คณฺหนฺติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺติ ย่อมรับ
คณฺหาติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ ย่อมเรียนเอา, ย่อมรับเอา
คณฺหาเปถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณาเป + ถ (ยัง...) ย่อมให้ถือเอา
คณฺหาหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา
คณฺหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อี ถือเอาแล้ว, รับเอาแล้ว
คณฺหิตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, รับเอาแล้ว
คณฺหิสฺสติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสติ จักจับ
คณฺหิสฺสามิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสามิ จักถือเอา
คต คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต ไปแล้ว, เสด็จไปแล้ว
คนฺตพฺพ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตพฺพ (อัน...) พึงไป
คนฺตฺวา คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไปแล้ว
คมิตฺถ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺถ ไปแล้ว
คมิสฺสติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสติ จักไป
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คมิสฺสถ คมุ  คติมฺห ในการไป + สฺสถ  จักไป
คมิสฺสนฺติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสนฺติ จักไป, จักถึง
คมิสฺสาม คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสาม จักไป
คมิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
คยฺห คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺย (อัน...) พึงถือเอา, ควรถือเอา
ครหิตพฺพ ครห  นินฺทายำ ในการติเตียน + ตพฺพ (อัน...) พึงติเตียน
ครหิตฺวา ครห  นินฺทายำ ในการติเตียน + ตฺวา ติเตียนแล้ว
ครหึสุ ครห  นินฺทายำ ในการติเตียน + อุำ ติเตียนแล้ว
คเวสนฺต คเวส  มคฺคเน ในการแสวงหา + อ + อนฺต แสวงหาอยู่, เมื่อแสวงหา
คหิต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ต (อัน...) รับเอาแล้ว, ถือเอาแล้ว
คเหตพฺพ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตพฺพ  (อัน...) พึงถือเอา
คเหตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, เรียนเอาแล้ว
คายติ คี  สทฺเท ในการทำาเสียง + อ + ติ ย่อมขับร้อง
คายมาน คี  สทฺเท ในการทำาเสียง + อ + มาน ขับร้องอยู่, เมื่อขับร้อง
คาหาเปตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้จับแล้ว, ให้ถือเอาแล้ว
ฆฏิตฺวา ฆฏ  อีหายำ ในความพยายาม + ตฺวา เพียรแล้ว
ฆาตาเปนฺต หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ณาเป + อนฺต (ยัง...) ให้ฆ่าอยู่, เมื่อให้ฆ่า
ฆาติยมาน หน  หึสายำ ในความเบียดเบียน + เณ + ย + มาน (อัน...) ให้ฆ่าอยู่, เมื่อให้ฆ่า
ฆาเตสฺสติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + สฺสติ  (ยัง...) จักให้ฆ่า
ฆาเตสฺสามิ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ฆ่า
จงฺกมนฺต กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต จงกรมอยู่, เมื่อจงกรม
จชนฺต จช  จาเค ในการสละ + อ + อนฺต สละอยู่, เมื่อสละ
จรติ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป, ประพฤติ + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป, ย่อมประพฤติ
จรนฺต จร  จรเณ ในการเที่ยวไป, ประพฤติ + อ + อนฺต เที่ยวไปอยู่, เมื่อเที่ยวไป
จรมาน จร  จรเณ ในการเที่ยวไป, ประพฤติ + อ + มาน เที่ยวไปอยู่, ประพฤติอยู่
จริตฺวา จร  จรเณ ใในการเที่ยวไป, ประพฤติ + ตฺวา เที่ยวไปแล้ว, ประพฤติแล้ว 
จเร จร  จรเณ ในการเที่ยวไป, ประพฤติ + อ + เอยฺย  พึงเที่ยวไป
จวิตฺวา จุ  จวเน ในการเคลื่อน + ตฺวา เคลื่อนแล้ว, ตายแล้ว
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จาราเปสิ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เที่ยวไปแล้ว
จาเลนฺต จล  จลเน ในความหวั่นไหว + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้ไหวอยู่, เมื่อให้ไหว
จินฺตยิ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + ณย + อี คิดแล้ว, ดำาริแล้ว (จุ.)
จินฺตยึสุ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + ณย + อุำ คิดแล้ว (จุ.)
จินฺเตตพฺพ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงคิด (จุ.)
จินฺเตตฺวา จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + ตฺวา คิดแล้ว (จุ.)
จินฺเตนฺติ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อนฺติ ย่อมคิด (จุ.)
จินฺเตสิ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อี คิดแล้ว (จุ.)
จินฺเตสึ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อึ คิดแล้ว (จุ.)
จินฺเตสฺสามิ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + สฺสามิ จักคิด (จุ.)
จุต จุ  จวเน ในการเคลื่อน + ต เคลื่อนแล้ว, ตายแล้ว
โจทิยมาน จุท  โจทเน ในการกล่าวหา + เณ + ย + มาน (อัน...) เตือนอยู่, เมื่อเตือน (จุ.)
ฉฑฺฑยึสุ ฉฑฺฑ  ฉฏฺฏเน ในการทิ้ง + ณย + อุำ ทิ้งแล้ว (จุ.)
ฉฑฺเฑตฺวา ฉฑิ  ฉฑฺฑเน ในการทิ้ง + เณ + ตฺวา ทิ้งแล้ว (จุ.)
ฉฑฺเฑถ ฉฑฺฑ  ฉฏฺฏเน ในการทิ้ง + เณ + ถ  จงทิ้ง (จุ.)
ฉาต ฉา  ฉาทนสฺมึ ในการปกปิด + ต หิวแล้ว
ฉินฺทนฺติ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + อ + อนฺติ ย่อมตัด
ฉินฺทิตฺวา ฉิท  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ตฺวา ตัดแล้ว
ฉินฺทึสุ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + อุำ ตัดแล้ว
ฉินฺเทยฺยำ  ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +อ+เอยฺยำ พึงตัด
เฉตฺวาน ฉิท  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ตฺวาน ตัดแล้ว
ชวมาน ชุ  ชวเน ในการไปเร็ว + อ + มาน แล่นไปอยู่, เมื่อแล่นไป
ชหิตฺวาน หา  จาเค ในการสละ + ตฺวาน ละแล้ว, สละแล้ว
ชาต ชน  ชนเน ในการเกิด + ต เกิดแล้ว
ชานนฺต �า  อวคมเน ในการรู้ + นา + อนฺต รู้อยู่, เมื่อรู้
ชานนฺติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อนฺติ ย่อมรู้
ชานาตุ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตุ จงรู้
ชานาเปตพฺพ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ณาเป + ตพฺพ (อัน...) พึงให้รู้
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ชานาเปสิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้รู้แล้ว
ชานาม �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ม ย่อมรู้
ชานามิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มิ ย่อมรู้
ชานาหิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + หิ จงรู้
ชานิตฺวา �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา รู้แล้ว
ชานิสฺสาม �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสาม จักรู้
ชานิสฺสามิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสามิ จักรู้
ชาเนยฺยำ  �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + เอยฺยำ พึงรู้
ชาเลตฺวา ชล  ทิตฺติยำ ในความรุ่งเรือง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้โพลงแล้ว
ชิณฺณก ชร  วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมวัย + ต  เก่าแล้ว, คร่ำาคร่าแล้ว
ฌตฺต เฌ  จินฺตายำ ในความคิด,เพ่ง,เผา + ต แผดเผาแล้ว
�ตฺวา �า  อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา รู้แล้ว
�าต �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) รู้แล้ว
€ตฺวา €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งอยู่แล้ว, ดำารงอยู่แล้ว, ยืนแล้ว
€ปิต ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ต (อัน...) วางไว้แล้ว, ตั้งไว้แล้ว (จุ.)
€เปตฺวา ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว, เว้น (จุ.)
€เปสิ ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + อี ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว (จุ.)
€เปหิ ถป  ถปเน ในการวางไว้ + เณ + หิ จงวางไว้, จงตั้งไว้ (จุ.)
€ิต €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ยืนแล้ว, ดำารงอยู่แล้ว 
ฑำสิตฺวา ฑำส  ฑำสเน ในการกัด + ตฺวา คาบแล้ว, กัดแล้ว
ตชฺเชสฺสติ ตชฺช  ภสฺสเน ในการด่า,ข่มขู่ + เณ + สฺสติ จักคุกคาม (จุ.)
ตฏตฏายนฺต ตฏตฏ + อาย + อนฺต ประพฤติเพียงดังตฏะตฏะอยู่
ติกิจฺฉาเปติ กิต  โรคาปนยเน ในการนำาออกซึ่งโรค +ฉ+ณาเป+ติ (ยัง...) ย่อมให้เยียวยา
ติฏฺ€ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + หิ  จงยืน, จงดำารงอยู่
ติฏฺ€ติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ ย่อมตั้งอยู่, ย่อมดำารงอยู่
ติฏฺ€ตุ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ตุ จงดำารงอยู่
ติฏฺ€ถ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ถ จงยืน, จงหยุดอยู่, จงดำารงอยู่
ติฏฺ€นฺติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺติ  ย่อมตั้งอยู่, ย่อมดำารงอยู่, ย่อมยืน
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ตีเรตฺวา ตีร  กมฺมนิฏฺ€าปเน ในการยังการงานให้สำาเร็จ+เณ+ตฺวา พิจารณาแล้ว (จุ.)
ตุฏฺ€ ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ต ยินดีแล้ว
ตุสิตฺวา ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ตฺวา ยินดีแล้ว
เตมึสุ ติม  กิเลเท ในความเปียก + เณ + อุำ เปียกแล้ว (ภู,จุ,ทิ)
เตเมตฺวา ติม  กิเลเท ในความเปียก + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เปียกแล้ว
โถเมนฺต โถม  ถเว ในการสรรเสริญ + เณ + อนฺต ชมเชยอยู่, เมื่อชมเชย (จุ.)
ทกฺขิสฺสถ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + สฺสถ จักเห็น
ทตฺวา ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ให้แล้ว, ถวายแล้ว
ททนฺต ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺต ให้อยู่, เมื่อให้
ททนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺติ ย่อมให้
ททมาน ทา  ทาเน ในการให้ + อ + มาน ให้อยู่, เมื่อให้
ทมิต ทมุ  ทมเน ในการฝึก + ต (อัน...) ทรมานแล้ว, ฝึกแล้ว
ทมิตฺวา ทมุ  ทมเน ในการฝึก + ตฺวา ทรมานแล้ว, ฝึกแล้ว
ทเมตฺวา ทมุ  ทมเน ในการฝึก + เณ + ตฺวา ฝึกแล้ว, ทรมานแล้ว (จุ.)
ทสฺสยึสุ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + ณย + อุำ แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺสาม ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสาม จักให้
ทสฺสามิ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสามิ จักให้
ทสฺเสตฺวา ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ตฺวา แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺเสนฺต ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
ทสฺเสนฺตี ทิสี  อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + เณ + อนฺต + อี แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
ทสฺเสสิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)
ทาตพฺพ ทา  ทาเน ในการให้ + ตพฺพ  (อัน...) พึงให้
ทาเปสิ ทา  ทาเน ในการให้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ให้แล้ว
ทาเปสฺสามิ ทา  ทาเน ในการให้ + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ให้
ทิฏฺ€ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ต (อัน...) เห็นแล้ว
ทินฺน ทา  ทาเน ในการให้ + ต (อัน...) ให้แล้ว
ทิสฺวา ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ตฺวา เห็นแล้ว
ทิสฺสสิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ย + สิ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
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ทียนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + ย + อนฺเต (อัน...) ให้อยู่
ทียิตฺถ ทา  ทาเน ในการให้ + ย + อา (อัน...) ให้แล้ว
ทุลฺลภ ทุ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ข อันบุคคลได้โดยยาก
เทติ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + ติ ย่อมถวาย
เทถ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + ถ  จงให้
เทนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺติ ย่อมให้
เทนฺตุ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺตุ จงให้
เทเสติ ทิสี  อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + เณ + ติ ย่อมแสดง (จุ.)
เทเสตฺวา ทิส  อติสชฺชเน ในการสวด,แสดง + เณ + ตฺวา แสดงแล้ว (จุ.)
เทเสนฺต ทิสี  อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + เณ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
เทเสสิ ทิส  อติสชฺชเน ในการแสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)
เทหิ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + หิ  จงให้
ธาเรติ ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + ติ ย่อมทรงไว้ (จุ.)
ธาเรนฺต ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + อนฺต ทรงไว้อยู่, เมื่อทรงไว้ (จุ.)
ธาวติ ธาวุ  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + อ + ติ ย่อมวิ่ง
ธาวิต ธาวุ  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + ต วิ่งแล้ว
ธูมายนฺต ธูม + อาย + อนฺต  ประพฤติเพียงดังควันไฟอยู่
ธูมายิ ธูม + อาย + อี ประพฤติเพียงดังควันไฟแล้ว
โธวติ โธวุ  โธวเน ในการล้าง + อ + ติ ย่อมล้าง, ย่อมชำาระ
โธวนฺตุ โธวุ  โธวเน ในการล้าง + อ + อนฺตุ  จงล้าง, จงชำาระ
โธวาเปสิ โธวุ  โธวเน ในการชำาระ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ล้างแล้ว, ให้ชำาระแล้ว
โธวิตฺวา โธวุ  โธวเน ในการล้าง + ตฺวา ล้างแล้ว
โธวิสฺสามิ โธวุ  โธวเน ในการล้าง + สฺสามิ  จักล้าง, จักชำาระ
นฏฺ€ นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ต ฉิบหายแล้ว
นปฺปโหนฺติ น + ป + หู  สตฺตายำ ในความมี, เป็น + อ + อนฺติ ย่อมไม่เพียงพอ
นมติ นม  นเต ในการน้อมลง + อ + ติ ย่อมน้อมไป
นมสฺสิตพฺพ นมสฺส  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตพฺพ (อัน...) พึงกราบไหว้
นหาตฺวา นหา  โสธเน ในการทำาให้หมดจด + ตฺวา  อาบแล้ว
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นหาเปตฺวา นหา  โสธเน ในการชำาระให้หมดจด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อาบแล้ว
นหาเปนฺตี นหา  โสธเน ในการให้หมดจด + ณาเป + อนฺต + อี (ยัง...) ให้อาบอยู่
นหายถ นหา  โสธเน ในการทำาให้หมดจด + ย + ถ จงอาบ (ทิ.)
นหายิตฺวา นหา  โสเจ ในการชำาระ + ตฺวา อาบแล้ว
นหายิสฺสามิ นหา  โสธเน ในการทำาให้หมดจด + ย + สฺสามิ  จักอาบ (ทิ.)
นาเสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้พินาศ
นิกฺกฑฺฒ นิ + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการลาก,ฉุด,คร่า,ดึง +อ+หิ จงคร่าออก
นิกฺกฑฺฒถ นิ + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการลาก,ฉุด,คร่า,ดึง +อ+ถ จงคร่าออก
นิกฺกฑฺฒาเปสิ นิ + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการลาก,ฉุด,คร่า,ดึง +ณาเป+อี (ยัง...) ให้คร่าออกแล้ว
นิกฺกฑฺฒาเปหิ นิ + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการลาก,ฉุด,คร่า,ดึง +ณาเป+หิ    (ยัง...) จงให้คร่าออก
นิกฺขนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ออกไปแล้ว
นิกฺขมนฺติ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺติ ย่อมออกไป
นิกฺขมาม นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ +ม จะออกไป
นิกฺขมิ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี ออกไปแล้ว
นิกฺขมิตฺวา นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ออกไปแล้ว
นิกฺขมึสุ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุำ ออกไปแล้ว
นิฆำสนฺตี นิ + ฆำส  ฆำสเน ในการขัด,ถู,เช็ด + อ + อนฺต + อี เสียดสีอยู่, เมื่อเสียดสี
นิจฺฉรติ นิ + ฉร  เฉทเน ในการตัด + อ + ติ ย่อมเปล่ง
นิฏฺ€าติ นิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ ย่อมสำาเร็จ
นิฏฺ€ิต นิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต สำาเร็จแล้ว, จบแล้ว
นิทฺทายนฺติ นิทฺทา + อาย + อนฺติ ย่อมประพฤติหลับ (ธาตุปัจจัย)
นิปชฺชตุ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ตุ จงนอน (ทิ.)
นิปชฺชาเปตฺวา นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นอนแล้ว
นิปชฺชิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี นอนแล้ว (ทิ.)
นิปชฺชิตพฺพ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ตพฺพ  (อัน...) พึงนอน
นิปชฺชิตฺวา นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา หมอบแล้ว, นอนแล้ว
นิปชฺชึสุ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อุำ นอนแล้ว (ทิ.)
นิปนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต นอนแล้ว
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นิปฺปชฺชิสฺสติ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสติ จักนอน (ทิ.)
นิพฺพตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อี  บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติตฺวา นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา บังเกิดแล้ว
นิพฺพายิ นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี ดับแล้ว (ทิ.)
นิพฺพินฺน นิ + วิท  ตุฏฺ€ิยำ ในความยินดี + ต เบื่อหน่ายแล้ว
นิพฺพุต นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ต ดับแล้ว
นิมนฺตาเปตฺวา นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นิมนต์แล้ว, ให้เชื้อเชิญ..
นิมนฺติต นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + ต (อัน...) นิมนต์แล้ว, เชื้อเชิญแล้ว (จุ.)
นิมนฺเตตฺวา นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + ตฺวา นิมนต์แล้ว, เชื้อเชิญแล้ว (จุ.)
นิมนฺเตสิ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + อี นิมนต์แล้ว, เชื้อเชิญแล้ว (จุ.)
นิมนฺเตหิ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + หิ จงนิมนต์, จงเชื้อเชิญ (จุ.)
นิมุชฺชาเปติ นิ + มุชฺช  โอสีทเน ในการดำาลง + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้ดำาลง 
นิมุชฺชิ นิ + มุชฺช  โอสีทเน ในการดำาลง + อี ดำาลงแล้ว
นิยฺยาเทสิ นิ + ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + อี มอบให้แล้ว (จุ.)
นิวตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต  กลับแล้ว
นิวตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + หิ จงกลับ
นิวตฺตถ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + ถ จงกลับ
นิวตฺตสฺสุ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + สฺสุ จงกลับ
นิวตฺตาเปตฺวา นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้กลับแล้ว
นิวตฺติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อี กลับแล้ว
นิวตฺติต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ต (อัน...) ให้กลับแล้ว
นิวตฺติตฺวา นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา กลับแล้ว
นิวตฺตึสุ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อุำ กลับแล้ว
นิวตฺเตตฺวา นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้กลับแล้ว
นิวตฺเตยฺยาถ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + เอยฺยาถ พึงกลับ
นิวาเรตฺวา นิ + วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + ตฺวา ห้ามแล้ว (จุ.)
นิวาเรนฺต นิ + วร  อาวรเณ ในการปิดกั้น + เณ + อนฺต ห้ามอยู่, เมื่อห้าม (จุ.)
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นิวาเรสิ นิ + วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + อี ห้ามแล้ว (จุ.)
นิวาเรสุำ นิ + วร  อาวรเณ ในการปิดกั้น + เณ + อุำ ห้ามแล้ว (จุ.)
นิวาเสตฺวา นิ + วส  อจฺฉาทเน ในการนุ่งห่ม + เณ + ตฺวา  (ยัง...) ให้ตั้งแล้ว, นุ่งแล้ว
นิเวสิต นิ + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + เณ + ต (อัน...) ให้อยู่แล้ว
นิเวเสสิ นิ + วิส  พฺยาปเน ในการแผ่ไป + เณ + อี (ยัง...) ให้ตั้งแล้ว
นิสินฺน นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต นั่งแล้ว
นิสีท นิ+ สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + หิ จงนั่ง
นิสีทถ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + ถ จงนั่ง
นิสีทนฺต นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป +อ+อนฺต นั่งอยู่, เมื่อนั่ง
นิสีทาเปตฺวา นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป +ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้นั่งแล้ว
นิสีทาเปสุำ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป +ณาเป+อุำ (ยัง...) ให้นั่งแล้ว
นิสีทิ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อี  นั่งแล้ว
นิสีทิตพฺพ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ตพฺพ (อัน...) พึงนั่ง
นิสีทิตฺวา นิ+ สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ตฺวา นั่งแล้ว
นิสีทิสฺสามิ นิ+ สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + สฺสามิ จักนั่ง
นิสีทึสุ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อุำ นั่งแล้ว
นิสฺสาย นิ + สิ  สเย ในการนอน + ตฺวา อาศัยแล้ว
นีหริตพฺพ นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตพฺพ (อัน...) พึงนำาออกไป
นีหริตฺวา นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำาออกแล้ว
เนตฺวา นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำาไปแล้ว
เนสฺสามิ นี  นเย ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำาไป
ปกาเสนฺต ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + อนฺต ประกาศอยู่, เมื่อประกาศ (จุ.)
ปกฺกนฺต ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต หลีกไปแล้ว
ปกฺกมิสฺสติ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + สฺสติ จักหลีกไป
ปกฺกมึสุ  ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุำ หลีกไปแล้ว
ปกฺกามิ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี หลีกไปแล้ว
ปกฺโกสติ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + อ + ติ ย่อมร้องเรียก
ปกฺโกสาเปตฺวา ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ร้องเรียกแล้ว
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ปกฺโกสาเปสิ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ณาเป + อี  (ยัง...) ให้ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสิตฺวา ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ตฺวา ร้องเรียกแล้ว
ปกฺขลิตฺวา ป + ขล  จลเน ในความหวั่นไหว + ตฺวา ลื่นแล้ว
ปกฺขิตฺต ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต  (อัน...) ใส่เข้าไปแล้ว
ปกฺขิปิ ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ใส่เข้าไปแล้ว
ปกฺขิปิตฺวา ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว
ปกฺขิปึสุ ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ ใส่เข้าไปแล้ว
ปจ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + อ + หิ จงหุง
ปจติ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + อ + ติ ย่อมหุง
ปจถ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + อ + ถ จงหุง
ปจนฺต ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + อ + อนฺต หุงอยู่, เมื่อหุง
ปจาเปตฺวา ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้หุงแล้ว
ปจามิ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + อ + มิ ย่อมหุง
ปจินนฺต ป + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + อนฺต เลือกเก็บอยู่, เมื่อเลือกเก็บ
ปจินิสฺสามิ ป + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + สฺสามิ จักเลือกเก็บ
ปจิสฺสามิ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + สฺสามิ จักหุง
ปจฺจมาน ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + ย + มาน (อัน...) หุงอยู่, เมื่อหุง
ปจฺจเวกฺขนฺต ปติ + อว + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู,การเห็น +อ+อนฺต พิจารณาอยู่, เมื่อพิจารณา
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปติ + อว + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู,การเห็น + ตพฺพ (อัน...) พึงพิจารณา
ปจฺจาคมิ ปติ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี กลับมาแล้ว
ปจฺจาสึสนฺติ ปติ + อา + สิส  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา +อ+อนฺติ ย่อมหวังเฉพาะ
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปติ + อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ต้อนรับแล้ว
ปจฺจุฏฺเ€นฺติ ปติ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +อ+อนฺติ ย่อมลุกขึ้นต้อนรับ
ปจฺโจโรหิตฺวา ปติ + อว + รุห  ชนเน ในการเกิด + ตฺวา ลงเฉพาะแล้ว
ปเจสฺสติ ป + จิ  จเย ในการสั่งสม + สฺสติ จักเลือก
ปชฺชลนฺต ป + ชล  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + อนฺต โพลงอยู่, เมื่อโพลง
ปญฺ�ตฺต ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + ต (อัน...) ปูลาดแล้ว
ปญฺ�าเปติ ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + ติ ย่อมปูลาด, ย่อมบัญญัติ (จุ.)
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ปญฺ�าเปตฺวา ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + ตฺวา  ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว (จุ.)
ปญฺ�าเปสุำ ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + อุำ ปูลาดแล้ว (จุ.)
ปญฺ�ายติ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + ติ  ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปญฺ�ายนฺติ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + อนฺติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปญฺ�ายึสุ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + อุำ  ปรากฏแล้ว (ทิ.)
ปญฺ�ายมาน ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + มาน  ปรากฏอยู่, เมื่อปรากฏ
ปญฺ�ายิสฺสติ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + สฺสติ จักปรากฏ (ทิ.)
ปฏิกฺกนฺต ปติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ก้าวกลับแล้ว
ปฏิจฺจ ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา อาศัยแล้ว
ปฏิจฺฉนฺน ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + ต (อัน...) ปกปิดแล้ว
ปฏิจฺฉาเปสิ ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้รับแล้ว
ปฏิชคฺคติ ปติ + ชคฺค  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อ + ติ ย่อมปรนนิบัติ, ย่อมปฏิบัติ
ปฏิชคฺคถ ปติ + ชคฺค  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + ถ จงปฏิบัติ
ปฏิชคฺคนฺตี ปติ + ชคฺค  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + อนฺต + (อี) ปฏิบัติอยู่, เมื่อปฏิบัติ
ปฏิชคฺคาหิ ปติ + ชคฺค  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + หิ จงปฏิบัติ
ปฏิชคฺคิตพฺพ ปติ + ชคฺค  รกฺขเณ ในการรักษา + ตพฺพ (อัน...) พึงปฏิบัติ
ปฏิเทนฺติ ปติ + ทา  ทาเน ในการให้ + อ + อนฺติ ย่อมให้ตอบ
ปฏิปาเทยฺยาสิ ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + เอยฺยาสิ (ยัง...) พึงให้ถึงเฉพาะ
ปฏิปฺปณาเมสิ ปติ + ป + นม  นเต ในการน้อมลง + เณ + อี (ยัง...) ให้น้อมกลับแล้ว
ปฏิพทฺธ ปติ + พธ  พนฺธเน ในการผูก + ต เนื่องเฉพาะแล้ว
ปฏิมณฺฑิต ปติ + มฑิ  มณฺฑเน ในการประดับ + ต (อัน...) ประดับแล้ว
ปฏิมุกฺก ปติ + มุจ  จาเค ในการสละ + ต สวมแล้ว
ปฏิยตฺต ปติ + ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + ต (อัน...) ตกแต่งแล้ว
ปฏิยตฺต ปติ + ยต  สชฺชเน ในการตระเตรียม + ต   (อัน...) ตระเตรียมแล้ว
ปฏิยาทิต ปติ + ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + ต (อัน...) ้ตระเตรียมแล้ว (จุ.)
ปฏิลภิ ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้เฉพาะแล้ว
ปฏิลภิตฺวา ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ได้เฉพาะแล้ว
ปฏิวสติ ปติ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอาศัยอยู่
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ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ปติ + วิธ  ตาฬเน ในการแทงตลอด + ย + สฺสติ จักแทงตลอด (ทิ.)
ปฏิสาเมติ ปติ + สม  ปติสามมฺหิ ในการเก็บ + เณ + ติ ย่อมเก็บงำา (จุ.)
ปฏิสฺสุณิตฺวา ปติ + สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + ตฺวา  ฟังตอบแล้ว, รับคำาแล้ว
ปฏฺเ€ติ ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + ติ ย่อมปรารถนา (จุ.)
ปฏฺเ€ตฺวา ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + ตฺวา ปรารถนาแล้ว
ปฏฺเ€นฺต ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + อนฺต  ปรารถนาอยู่, เมื่อปรารถนา (จุ.)
ปฏฺเ€มิ ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + มิ ย่อมปรารถนา (จุ.)
ปฏฺเ€สิ ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + อี ปรารถนาแล้ว (จุ.)
ปติ ปต  ปตเน ในการตกไป + อี ล้มลงแล้ว
ปติฏฺ€หิ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€หึสุ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าเปสิ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อี    (ยัง...) ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าย ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€ิต ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต  ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติต ปต  ปตเน ในการตกไป + ต ล้มลงแล้ว
ปติตฺวา ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ตกลงแล้ว
ปตฺต ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + ต  ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปตฺถฏ ป + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + ต แผ่ไปแล้ว
ปตฺถิต ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + ต (อัน...) ปรารถนาแล้ว (จุ.)
ปตฺเถติ ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + ติ ย่อมปรารถนา (จุ.)
ปตฺวา ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + ตฺวา ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปปฺโปติ ป + อป ปาปุณเน ในการถึง + โอ + ติ ย่อมถึง
ปพฺพชิ ป + วช  คติมฺหิ ในการถึง + อี บวชแล้ว
ปมชฺชิ ป + มท  อุมฺมาเท ในความบ้า + ย + อี ประมาทแล้ว (ทิ.)
ปมตฺต ป + มท  อุมฺมาเท ในความบ้า + ต ประมาทแล้ว
ปมฺมุฏฺ€ ป + มุส  สมฺโมเส ในความหลงลืม + ต หลงลืมแล้ว
ปมฺมุสฺสิตฺวา ป + มุส  สมฺโมเส ในความหลงลืม + ตฺวา หลงลืมแล้ว
ปยุตฺต ป + ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ประกอบแล้ว
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ปราชิต ปรา + ชิ  ชเย ในความชนะ + ต พ่ายแพ้แล้ว
ปริกฺขิปิสฺสาม ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + สฺสาม จักล้อม
ปริกฺขิปึสุ ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ ล้อมแล้ว
ปริคิลนฺต ปริ + คิล  นิคิเร ในการกลืนกิน + อ + อนฺต กลืนอยู่, เมื่อกลืน
ปริคุยฺหนฺติ ปริ + คุห  สำวรเณ ในการปกปิด + ย + อนฺติ ย่อมซ่อน, ย่อมปกปิด (ทิ.)
ปริคฺคหิต ปริ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ต (อัน...) ถือเอารอบแล้ว
ปริจริตพฺพ ปริ + จร  จรเณ ในการประพฤติ + ตพฺพ (อัน...) พึงปรนนิบัติ
ปริจุมฺพนฺต ปริ + จุมฺพ  วทนสำโยเค ในการประกอบด้วยปาก +อ+อนฺต จูบโดยรอบอยู่
ปริจฺจชิ ปริ + จช  จาเค ในการสละ + อี บริจาคแล้ว, สละรอบแล้ว
ปริจฺจชิตฺวา ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ตฺวา สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริจฺจชิสฺสาม ปริ + จช  จาเค ในการสละ + สฺสาม จักสละรอบ
ปริจฺจตฺต ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ต (อัน...) สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริชิณฺณ ปริ + ชร  วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมวัย + ต เก่าแล้ว, คร่ำาคร่าแล้ว
ปริเทวนฺต ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + อ + อนฺต คร่ำาครวญอยู่, ร้องไห้อยู่
ปริเทวิตฺถ ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + ตฺถ คร่ำาครวญแล้ว
ปริปุณฺณ ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + ต เต็มรอบแล้ว, บริบูรณ์แล้ว
ปริปูริ ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + อี เต็มรอบแล้ว
ปริภินฺทึสุ ปริ + ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + อุำ ยุยงแล้ว
ปริภุญฺชติ ปริ + ภช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + ติ ย่อมบริโภค
ปริภุญฺชถ ปริ + ภช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + ถ จงบริโภค
ปริภุญฺชนฺต ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺต บริโภคอยู่, เมื่อบริโภค
ปริภุญฺชิตฺวา ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา บริโภคแล้ว
ปริมชฺชิตฺวา ปริ + มชฺช ปริมชฺชเน ในการนวด + ตฺวา นวดแล้ว
ปริยาปุณนฺติ ปริ + อา + อป  ปาปเน ในการถึง + อุณา + อนฺติ ย่อมเรียนเอา
ปริยาปุณิสฺสาม ปริ + อา + อป  ปาปเน ในการถึง + อุณา + สฺสาม จักเรียนเอา
ปริเยสถ ปริ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + ถ จงแสวงหา
ปริเยสมาน ปริ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + มาน แสวงหาอยู่, เมื่อแสวงหา
ปริวาเรตฺวา ปริ + วร  อาวรเณ ในการปิดกั้น + เณ + ตฺวา แวดล้อมแล้ว
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ปริวิสตุ ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อ + ตุ จงอังคาส, จงเลี้ยงดู
ปริวิสนฺตุ ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อ + อนฺตุ จงอังคาส, จงเลี้ยงดู
ปริวิสิ ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อี อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริวิสิตฺวา ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ตฺวา อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริวิสึสุ ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อุำ อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริวุต ปริ + วร  สำวรเณ ในการปิด + ต (อัน...) แวดล้อมแล้ว
ปริสมฺพาหนฺต ปริ + สำ + พาห  ปยตเน ในความพยายาม +อ+อนฺต  นวดอยู่, คลึงอยู่
ปลาเปตฺวา ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้หนีไปแล้ว
ปลาเปถ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ณาเป + ถ (ยัง...) จงให้หนีไป
ปลาเปสฺสาม ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ณาเป + สฺสาม (ยัง...) จักให้หนีไป
ปลายิ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อี หนีไปแล้ว
ปลายิต ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ต หนีไปแล้ว
ปลายิตฺวา ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ตฺวา หนีไปแล้ว
ปลายึสุ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อุำ หนีไปแล้ว
ปเลติ ปล  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป, ย่อมบินไป
ปวตฺต ป + วตุ  วตฺตเน ในความเป็นไป + ต เป็นไปทั่วแล้ว
ปวตฺตติ ป + วตุ  วตฺตเน ในความเป็นไป + อ + ติ ย่อมเป็นไปทั่ว
ปวตฺเตตฺวา ป + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวตฺเตสิ ป + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + อี (ยัง...) ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวิฏฺ€ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ต เข้าไปแล้ว
ปวิสนฺตี ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อนฺต + (อี) เข้าไปอยู่, เมื่อเข้าไป
ปวิสิตฺวา ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ตฺวา เข้าไปแล้ว
ปวิสิสฺสนฺติ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสนฺติ จักเข้าไป
ปวิสิสฺสามิ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสามิ จักเข้าไป
ปวิสึสุ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อุำ เข้าไปแล้ว
ปเวเสตพฺพ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้ใส่เข้ามา
ปเวเสตฺวา ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เข้าไปแล้ว
ปเวเสสิ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + เณ + อี (ยัง...) ให้เข้าไปแล้ว
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ปสนฺน ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต เลื่อมใสแล้ว
ปสำสิตฺวา ป + สำส  โถมเน ในการสรรเสริญ + ตฺวา สรรเสริญแล้ว
ปสาเธตฺวา ป + สาธ  ปสาธเน ในการประดับ + เณ + ตฺวา ประดับแล้ว (จุ.)
ปสาเธสฺสามิ ป + สาธ  ปสาธเน ในการประดับ + เณ + สฺสามิ จักประดับ (จุ.)
ปสีทิตฺวา ป + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ตฺวา เลื่อมใสแล้ว
ปสฺสติ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อ + ติ ย่อมเห็น
ปสฺสถ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อ + ถ จงดู
ปสฺสนฺติ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อ + อนฺติ ย่อมเห็น
ปสฺสสิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อ + สิ ย่อมเห็น
ปสฺสิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อี เห็นแล้ว
ปสฺสิตฺวา ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ตฺวา เห็นแล้ว
ปสฺสิสฺสถ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + สฺสถ จักเห็น, จักดู
ปสฺสึสุ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + อุำ เห็นแล้ว
ปหรนฺต ป + หร  ปหาเร ในการตี + อ + อนฺต ตีอยู่, ประหารอยู่
ปหราเปตฺวา ป + หร  ปหาเร ในการตี + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ตีแล้ว, ให้ประหารแล้ว
ปหริตฺวา ป + หร  ปหาเร ในการตี + ตฺวา กระทบแล้ว, ตีแล้ว, ประหารแล้ว
ปหาย ป + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา ละแล้ว, สละแล้ว
ปหิณนฺต ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อนฺต ส่งไปอยู่, เมื่อส่งไป
ปหิณามิ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + มิ ย่อมส่งไป
ปหิณิ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อี ส่งไปแล้ว
ปหิณิตฺวา ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + ตฺวา ส่งไปแล้ว
ปหิณึสุ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อุำ ส่งไปแล้ว
ปหิเณยฺยาถ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + เอยฺยาถ พึงส่งไป
ปหิเณยฺยุำ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + เอยฺยุำ พึงส่งไป
ปหิต ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว
ปาจาเปติ ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้หุง
ปาเชนฺต ปช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อนฺต ขับไปอยู่, ต้อนไปอยู่ (จุ.)
ปาติต ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + ต (อัน...) ให้ตกไปแล้ว
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ปาเตนฺติ ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ตกไป
ปาปุณิ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + อี ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณึสุ ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + อุณา + อุำ ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาเปติ ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้ถึง, ย่อมให้บรรลุ
ปาเปตฺวา ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
ปาเปสิ ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + เณ + อี (ยัง...) ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
ปายาสิ ป + อ + ยา  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ดำาเนินไปแล้ว
ปาเลติ ปาล  รกฺขเณ ในการรักษา + เณ + ติ ย่อมรักษา (จุ.)
ปาวสฺสิ ป + อา + วสฺสุ  เสเก ในการรด,ราด + อี ตกแล้ว
ปาวิสิ ป + อ + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อี ได้เข้าไปแล้ว
ปิทหถ อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + ถ จงปิด
ปิทหนฺต อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อนฺต ปิดอยู่, เมื่อปิด
ปิทหาเปสิ อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ปิดแล้ว
ปิทหิต อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ต (อัน...) ปิดแล้ว
ปิทหิตฺวา อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา  ปิดแล้ว
ปิยายติ ปี  ปีติมฺหิ ในความยินดี,รัก + ย + ติ ย่อมรัก, ย่อมผูกพัน (ทิ.)   
ปิลนฺธยึสุ ปิลนฺธ  ปิลนฺธเน ในการประดับ + ณย + อุำ ประดับแล้ว (จุ.)
ปิลนฺธิสฺสามิ ปิลนฺธ  ปสาธเน ในการประดับ + สฺสามิ จักประดับ
ปิลนฺเธยฺยาถ ปิลนฺธ  ปิลนฺธเน ในการประดับ + เณ + เอยฺยาถ พึงประดับ (จุ.)
ปิวิตฺวา ปา  ปาเน ในการดื่ม + ตฺวา ดื่มแล้ว
ปุจฺฉติ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + ติ ย่อมถาม
ปุจฺฉิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อี ถามแล้ว
ปุจฺฉิต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต (อัน...) ถามแล้ว
ปุจฺฉิตฺวา ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ตฺวา ถามแล้ว
ปุจฺฉึสุ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อุำ ถามแล้ว
ปุญฺฉิตฺวา ปุญฺฉ  โสธเน ในการชำาระ + ตฺวา เช็ดแล้ว
ปุฏฺ€ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต (อัน...) ถามแล้ว
ปูริต ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + เณ + ต เต็มรอบแล้ว (จุ.)
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ปูเรตฺวา ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เต็มแล้ว
เปเสติ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ติ ย่อมส่งไป (จุ.)
เปเสตฺวา เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ตฺวา ส่งไปแล้ว (จุ.)
เปเสถ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ถ ขอจงส่งไป (จุ.)
เปเสนฺติ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อนฺติ ย่อมส่งไป (จุ.)
เปเสนฺตี เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อนฺต + (อี) ส่งไปอยู่, เมื่อส่งไป (จุ.)
เปเสนฺตุ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อนฺตุ จงส่งไป (จุ.)
เปเสสิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อี ส่งไปแล้ว (จุ.)
เปเสสฺสามิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + สฺสามิ จักส่งไป (จุ.)
เปเสหิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + หิ จงส่งไป (จุ.)
โปถาเปตฺวา โปถ  โปถเน ในการโบย + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้โบยแล้ว
โปเถตฺวา โปถ  โปถเน ในการโบย + เณ + ตฺวา  โบยแล้ว (จุ.)
โปเถสิ โปถ  โปถเน ในการโบย + เณ + อี โบยแล้ว (จุ.)
โปเสนฺติ โปส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + เณ + อนฺติ ย่อมเลี้ยงดู (จุ.)
โปเสสฺสติ โปส  โปสเน ในการเลี้ยง + เณ + สฺสติ จักเลี้ยงดู (จุ.)
ผรติ ผร  ผรเณ ในการแผ่ไป + อ + ติ ย่อมแผ่ไป
พนฺธิตฺวา พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ตฺวา ผูกแล้ว
พุชฺฌนฺต พุธ  อวโพธเน ในการรู้ + ย + อนฺต รู้อยู่,เมื่อรู้,ตรัสรู้อยู่,เมื่อตรัสรู้ (ทิ.)
พฺยาสตฺต วิ + อา + สนฺช  สงฺเค ในความข้องอยู่ + ต ข้องแล้ว, เกี่ยวข้องแล้ว, ติดแล้ว
ภญฺชติ ภนฺช  มทฺทเน ในการทำาลาย,ผ่า + อ + ติ ย่อมหัก
ภวิสฺสติ ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + สฺสติ จักมี, จักเป็น
ภวิสฺสนฺติ ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + สฺสนฺติ จักมี, จักเป็น
ภวิสฺสสิ ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + สฺสสิ จักเป็น
ภเวยฺยำ ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺยำ พึงมี, พึงเป็น
ภเวยฺยาม ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺยาม พึงมี, พึงเป็น
ภาเวนฺต ภู  สตฺตายำ ในความมี, เป็น + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้เจริญอยู่, เมื่อให้เจริญ
ภาสนฺต ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
ภิชฺชมาน ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก-หัก-ทำาลาย + ย + มาน แตกอยู่, เมื่อแตก (ทิ.)
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ภิชฺชิตฺวา ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + ตฺวา  แตกแล้ว
ภิชฺเชยฺย ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + ย + เอยฺย พึงแตก, พึงหัก (ทิ.)
ภินฺทึสุ ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + อุำ ทำาลายแล้ว
ภินฺน ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + ต  แตกแล้ว, หักแล้ว
ภินฺน ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + ต แตกแล้ว
ภุญฺชติ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + ติ  ย่อมบริโภค
ภุญฺชนฺติ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺติ ย่อมบริโภค
ภุญฺชิตพฺพ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตพฺพ (อัน...) พึงบริโภค
ภุญฺชิตฺวา ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา บริโภคแล้ว
ภุญฺชิสฺสาม ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + สฺสาม จักบริโภค
ภุญฺเชยฺย ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + เอยฺย พึงบริโภค
ภุตฺวา ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา บริโภคแล้ว
โภเชตฺวา ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + เณ + ตฺวา (ยัง..) ให้บริโภคแล้ว
โภเชนฺติ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้บริโภค
โภเชนฺตี ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + เณ + อนฺต + (อี) (ยัง...) ให้บริโภคอยู่
มกฺขาเปตฺวา มกฺข  มกฺขเน ในการทา,ลูลไล้ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ทาแล้ว
มญฺ�ิสฺสสิ มน  �าเณ ในการรู้ + ย + สฺสสิ  จักสำาคัญ (ทิ.)
มต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ต ตายแล้ว
มนสิกโรติ มน + กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + ติ ย่อมกระทำาไว้ในใจ
มนสิกาตพฺพ มน + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ  (อัน...) พึงกระทำาไว้ในใจ
มนฺเตตฺวา มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + ตฺวา  ปรึกษาแล้ว (จุ.)
มนฺเตสิ มนฺต  นิมนฺตเน ในการเชื้อเชิญ + เณ + อี  ปรึกษาแล้ว (จุ.)
มรนฺต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + อ + อนฺต ตายอยู่, เมื่อตาย
มริตพฺพ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ตพฺพ (อัน...) พึงตาย
มริตฺวา มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ตฺวา ตายแล้ว
มาเปตฺวา มาป  มาปเน ในการสร้าง + เณ + ตฺวา สร้างแล้ว (จุ.)
มาริต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ต (อัน...) ให้ตายแล้ว
มาเรตพฺพ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้ตาย
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มาเรตฺวา มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ตายแล้ว
มาเรถ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ถ (ยัง...) จงให้ตาย
มาเรสฺสามิ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ตาย
มุจฺจิสฺสนฺติ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + สฺสนฺติ จักหลุดพ้น (ทิ.)
มุจฺจึสุ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + อุำ ไหลออกแล้ว, พ้นแล้ว (ทิ.)
มุญฺจิตฺวา มุจ  จาเค ในการสละ + ตฺวา ปล่อยแล้ว, สยายแล้ว, เปล่งแล้ว
มุตฺต มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ต พ้นแล้ว
โมจยึสุ มุจ  โมจเน ในการปล่อย + ณย + อุำ ปล่อยแล้ว (จุ.)
โมเจถ มุจ  โมจเน ในการปล่อย + เณ + ถ จงปล่อย (จุ.)
ยาจมาน ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + มาน อ้อนวอนอยู่, ขออยู่
ยาจิ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อี ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาจิต ยาจ  ยาจเน ในการขอ + ต (อัน...) ขอแล้ว
ยาจิตฺวา ยาจ  ยาจเน ในการขอ + ตฺวา ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาจึสุ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อุำ ขอแล้ว
ยาเจยฺยำ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + เอยฺยำ พึงขอ
ยิฏฺ€ ยช  ปูชายำ ในการบูชา + ต (อัน...) บูชาแล้ว, บวงสรวงแล้ว
ยุตฺต ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต  ควรแล้ว, ประกอบแล้ว
โยเชตฺวา ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ประกอบแล้ว
รกฺขนฺต รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + อนฺต  รักษาอยู่, เมื่อรักษา
รกฺขนฺติ รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + อนฺติ ย่อมรักษา
รกฺขิตฺวา รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + ตฺวา รักษาแล้ว
รญฺชิยนฺติ รนฺช  ราเค ในความกำาหนัด + ย + อนฺติ ย่อมยินดี (ทิ.)
รมยนฺติ รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + ณย + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้รื่นรมย์
รมสิ รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + อ + สิ ย่อมรื่นรมย์
โรเจถ รุจ  ปีติมฺหิ ในความชอบใจ + เณ + ถ ย่อมชอบใจ (จุ.)
โรเจสิ รุจ  ปีติมฺหิ ในความยินดี + เณ + สิ ย่อมชอบใจ (จุ.)
โรทนฺตี รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + อนฺต + อี ร้องไห้อยู่, เมื่อร้องไห้
โรทมาน รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + มาน ร้องไห้อยู่, เมื่อร้องไห้
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โรทสิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + สิ ย่อมร้องไห้
โรเสนฺต รุส  โกเธ ในความโกรธ + อ + อนฺต โกรธอยู่
ลคฺค ลค  สงฺเข ในความข้องอยู่ + ต    ข้องแล้ว 
ลชฺชิต ลชฺชี  ลชฺชายำ ในความละอาย + ต ละอายแล้ว
ลทฺธ ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต (อัน...) ได้แล้ว
ลทฺธพฺพ ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตพฺพ (อัน...) พึงได้
ลภติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ ย่อมได้
ลภนฺติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺติ ย่อมได้
ลภมาน ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + มาน ได้อยู่, เมื่อได้ 
ลภามิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + มิ ย่อมได้
ลภิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้แล้ว
ลภิตฺวา ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ได้แล้ว
ลภิมฺห ลภ  ลาเภ ในการได้ + มฺหา  ได้แล้ว
ลภิสฺสติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสติ จักได้
ลภิสฺสสิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสสิ จักได้
ลภึสุ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อุำ ได้แล้ว
วกฺขามิ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ จักกล่าว
วชฺเชตฺวา วชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา เว้นแล้ว (จุ.)
วญฺเจสิ วญฺจ  วญฺจเน ในการหลอกลวง + เณ + อี ลวงแล้ว (จุ.)
วฏฺฏติ วฏุ  วฏฺฏเน ในความสมควร + อ + ติ ย่อมควร, ย่อมเหมาะสม
วฑฺฒนฺต วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + อนฺต เจริญอยู่, เมื่อเจริญ
วฑฺฒมาน วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + มาน เจริญอยู่, เมื่อเจริญ
วณฺเณนฺต วณฺณ  ถุติยำ ในการสรรเสริญ + เณ + อนฺต สรรเสริญอยู่, เมื่อสรรเสริญ (จุ.)
วณฺเณนฺติ วณฺณ  ถุติยำ ในการสรรเสริญ + เณ + อนฺติ ย่อมสรรเสริญ (จุ.)
วตฺตพฺพ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตพฺพ (อัน...) พึงกล่าว
วตฺตาม วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + ม ย่อมเป็นไป
วตฺเตตฺวา วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เป็นไปแล้ว
วตฺวา วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้ว
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วทติ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ติ ย่อมกล่าว
วทนฺต วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
วทนฺติ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺติ ย่อมกล่าว
วทามิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + มิ ย่อมกล่าว
วทึสุ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุำ กล่าวแล้ว
วเทถ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ถ จงกล่าว
วเทสิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + สิ ย่อมกล่าว
วนฺทตุ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + ตุ จงไหว้
วนฺทนฺต วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + อนฺต กราบไหว้อยู่, เมื่อกราบไหว้
วนฺทมาน วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + มาน ไหว้อยู่, เมื่อไหว้
วนฺทาเปสิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ไหว้แล้ว
วนฺทิตฺวา วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตฺวา  ไหว้แล้ว
วนฺทิสฺสามิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + สฺสามิ จักไหว้
วสติ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่
วสถ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ถ ขอจงอยู่
วสนฺต วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วสนฺติ  วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺติ ย่อมอยู่
วสนฺตี วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต + อี อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วสมาน วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + มาน อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วสาเปตฺวา วส  นิวาเส ในการอยู่ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อยู่แล้ว
วสาเปนฺต วส  นิวาเส ในการอยู่ + ณาเป + อนฺต (ยัง...) ให้อยู่อยู่, เมื่อให้อยู่
วสามิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + มิ จะอยู่
วสิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อี อยู่แล้ว
วสิตฺวา วส  นิวาเส ในการอยู่ + ตฺวา  อยู่แล้ว
วสิสฺสาม วส  นิวาเส ในการอยู่ + สฺสาม จักอยู่
วสิสฺสามิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + สฺสามิ จักอยู่
วสฺสนฺต วสฺสุ  เสเก ในการรด, ราด + อ + อนฺต ตกอยู่, เมื่อตก
วสฺสิ วสฺสุ  เสเก ในการรด, ราด + อี ตกแล้ว
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วเสยฺยาม วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + เอยฺยาม พึงอยู่
วาเจถ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + เณ + ถ จงบอก (จุ.)
วายมนฺต วายม  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + อนฺต พยายามอยู่, เมื่อพยายาม
วายมิตฺวา วายม  อุสฺสาเห ในความพยายาม + ตฺวา พยายามแล้ว
วาริต วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + ต (อัน...) ห้ามแล้ว (จุ.)
วาริยมาน วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + ย + มาน (อัน...) ห้ามอยู่, เมื่อห้าม (จุ.)
วาเรถ วร  นิวรเณ ในการห้าม + เณ + ถ  จงห้าม (จุ.)
วิกฺกิริ วิ + กิร  วิกิรเณ ในการเรี่ยราย + อี เกลี่ยลงแล้ว
วิกฺกิริตฺวา วิ + กิร  วิกิรเณ ในการเรี่ยราบ + ตฺวา โปรยแล้ว
วิกฺกีณถ วิ + กี  ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ + นา + ถ  จงขาย
วิกฺกีณาเปนฺตี วิ + กี  ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ +ณาเป+อนฺต+อี (ยัง...) ให้ขายอยู่
วิกฺขิตฺต วิ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต ฟุ้งซ่านแล้ว
วิคจฺฉติ วิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไปปราศ
วิจรติ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป
วิจรถ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ถ จงเที่ยวไป
วิจรนฺตี วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺต + อี เที่ยวไปอยู่, เมื่อเที่ยวไป
วิจริ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อี เที่ยวไปแล้ว
วิจริต วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ต (อัน...) เที่ยวไปแล้ว 
วิจริตฺวา วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ตฺวา เที่ยวไปแล้ว
วิจริมฺหา วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + มฺหา เที่ยวไปแล้ว
วิจินนฺต วิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + อนฺต เลือกอยู่, เมื่อเลือก 
วิจินาติ วิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + ติ ย่อมเลือก
วิจินาเปตฺวา วิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ค้นแล้ว
วิจินิสฺสติ วิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + สฺสติ จักเลือก
วิเจสฺสติ วิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + สฺสติ จักเลือก 
วิชาต วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ต คลอดแล้ว
วิชานิสฺสติ วิ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสติ  จักรู้แจ้ง, จักรู้พิเศษ
วิชายิ วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + อี คลอดแล้ว (ทิ.)
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วิชายิตฺวา วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + ตฺวา คลอดแล้ว
วิชฺชมาน วิท  ภาเว ในความมี,ความเป็น + ย + มาน มีอยู่ (ทิ.)
วิเชสฺสติ วิ + เชส  คเต ในการไป + อ + ติ รู้แจ้งอยู่, ย่อมรู้แจ้ง, จะรู้แจ้ง
วิทิตฺวา วิท  �าเณ ในความรู้ + ตฺวา รู้แล้ว   
วินสฺเสยฺย วิ + นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + เอยฺย พึงฉิบหาย (ทิ.)
วินาเสสฺสติ วิ + นส  วินาเส ในความพินาศ + เณ + สฺสติ (ยัง...) จักให้พินาศ
วินิจฺฉยิ วิ + นิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + อี วินิจฉัยแล้ว
วินิวตฺเตนฺต วิ + นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้เป็นไปวิเศษอยู่
วินิวิชฺฌิตฺวา วิ + นิ + วิธ  ตาฬเน ในการแทง + (ย) + ตฺวา แทงแล้ว, เจาะแล้ว
วิภาต วิ + ภา  ทิตฺติยำ ในความรุ่งเรือง + ต สว่างแล้ว
วิรวนฺต วิ + รุ  สทฺเท ในการทำาเสียง + อ + อนฺต ร้องอยู่, เมื่อร้อง
วิลปนฺตี วิ + ลป  วิลาปเน ในการร้องคร่ำาครวญ +อ+อนฺต+(อี) บ่นเพ้ออยู่, เมื่อบ่นเพ้อ
วิวฏ วิ + วร  สำวรเณ ในการปิด + ต (อัน...) เปิดแล้ว
วิวริตฺวา วิ + วร  สำวรเณ ในการปิด + ตฺวา เปิดแล้ว
วิสหนฺติ วิ + สห  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + อนฺติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
วิสฺสชฺชาเปสิ วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ปล่อยแล้ว, ให้สละแล้ว
วิสฺสชฺเชตฺวา วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา ปล่อยแล้ว, สละแล้ว, เปล่งแล้ว
วิสฺสชฺเชตฺวา วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา ปล่อยแล้ว, สละแล้ว, เปล่งแล้ว
วิสฺสชฺเชสิ วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + เณ + อี แก้แล้ว, ปล่อยแล้ว, เปล่งแล้ว
วิสฺสฏฺ€ วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + ต (อัน...) ปล่อยแล้ว
วิสฺสฏฺ€ วิ + สส  วิสฺสาเส ในความคุ้นเคย + ต คุ้นเคยแล้ว
วิเสเสตฺวา วิ + สิส  วิเสเส ในการทำาให้พิเศษ + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้พิเศษ 
วิหรติ วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่
วิหรนฺต วิ + หร นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต อยู่อยู่, เมื่ออยู่, เมื่อประทับ  
วิหริตฺวา วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + ตฺวา อยู่แล้ว
วีชมาน วีช  พีชเน ในการพัด + อ + มาน พัดอยู่, เมื่อพัด
วีติปตนฺติ วิ + อติ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + อนฺติ ย่อมตกไปล่วงวิเศษ
วุจฺจมาน วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ย + มาน (อัน...) กล่าวอยู่
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วุฏฺ€าตพฺพ วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตพฺพ (อัน...) พึงลุกขึ้น
วุฏฺ€าย วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา  ออกแล้ว
วุตฺต วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ต (อัน...) กล่าวแล้ว, กราบทูลแล้ว
วูปสมิ วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในความสงบ + อี เข้าไปสงบแล้ว
วูปสมฺมติ วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในความสงบ + ย + ติ ย่อมเข้าไปสงบ (ทิ.)
เวทิตพฺพ วิท  �าเณ ในความรู้ + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงทราบ (จุ.)
โวโรเปนฺติ วิ + อว + รุป  ชนเน ในการเกิด + เณ + อนฺติ  ย่อมปลงลง (จุ.)
โวโลเกนฺต วิ + อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู,เห็น + เณ + อนฺต แลดูอยู่, เมื่อแลดู (จุ.)
สกฺกุเณยฺยำ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + เอยฺยำ พึงอาจ
สกฺโกติ สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + ติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺโกนฺตุ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + อนฺตุ จงอาจ
สกฺโกม สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + ม ย่อมอาจ
สกฺโกมิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + มิ  ย่อมอาจ
สกฺโกสิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + สิ ย่อมอาจ
สกฺขิสฺสติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + สฺสติ จักอาจ
สกฺขิสฺสสิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + สฺสสิ จักอาจ
สกฺขิสฺสาม สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + อุณา + สฺสาม จักอาจ
สจฺฉิกริสฺสติ สจฺฉิ + กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสติ  จักกระทำาให้แจ้ง
สชฺชาเปถ สชฺช  สงฺขเต ในการปรุงแต่ง + ณาเป + ถ (ยัง...) จงให้ตระเตรียม
สชฺฌายติ สำ + อธิ + อิ  อชฺฌายเน ในการสาธยาย + อ + ติ ย่อมสาธยาย
สชฺฌายิตฺวา สำ + อธิ + อิ  อชฺฌายเน ในการสาธยาย + ตฺวา สาธยายแล้ว
สณฺ€เปตฺวา สำ + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งไว้ด้วยดีแล้ว (จุ.)
สณฺ€าเปตฺวา สำ + €า คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้ดำารงอยู่ด้วยดีแล้ว
สนฺติ อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + อนฺติ มีอยู่
สนฺธาย สำ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา หมายเอา
สนฺนิปติต สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + ต ประชุมกันแล้ว
สนฺนิปติตฺวา สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ประชุมกันแล้ว
สนฺนิปตึสุ สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อุำ ประชุมกันแล้ว
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สนฺนิปาเตตฺวา สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ประชุมกันแล้ว
สนฺนิสินฺน สำ + นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต นั่งพร้อมกันแล้ว, ประชุมกันแล้ว
สมนฺนาคต สำ + อนุ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต  มาตามพร้อมแล้ว, ประกอบแล้ว
สมาคต สำ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาพร้อมกันแล้ว, ประชุมกันแล้ว
สมาจรติ สำ + อา + จร  จรเณ ในการประพฤติ + อ + ติ ย่อมประพฤติด้วยดี
สมาน อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + มาน มีอยู่, เป็นอยู่
สมิชฺฌิสฺสติ สำ + อิธ  อิทฺธิยำ ในความสำาเร็จ + ย + สฺสติ จักสำาเร็จ (ทิ.)
สมุจฺฉินฺน สำ+อุ+ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ต ตัดขาดด้วยดีแล้ว
สมุฏฺ€หิ สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี  ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าเปสิ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อี   (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าเปสุำ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อุำ  (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าย สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา  ลุกขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€ิต สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมฺปชฺชติ สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมถึงพร้อม, ย่อมสำาเร็จ (ทิ.)
สมฺปฏิจฺฉิ สำ + ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อี รับเฉพาะแล้ว
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สำ + ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ตฺวา รับพร้อมแล้ว
สมฺปตฺต สำ + ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + ต  ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปนฺน สำ + ปท  คติมฺหิ ในการถึง + ต ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปาเปสิ สำ + ป + อป  ปาปเน ในการให้ถึง + เณ + อี  (ยัง...) ให้ถึงพร้อมแล้ว
สมฺมสนฺต สำ + มส  อามสเน ในการจับต้อง + อ + อนฺต พิจารณาอยู่, เมื่อพิจารณา
สโมธาเนนฺต สโมธาน + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้ประชุมลงอยู่ (นามธาตุ)
สโมสริตฺวา สำ + อว + สร  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ประชุมกันแล้ว
สำยุตฺต สำ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ประกอบแล้ว
สรนฺต สร  จินฺตายำ ในความคิด + อ + อนฺต ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
สริตฺวา สร  จินฺตายำ ในความคิด + ตฺวา ระลึกถึงแล้ว
สลฺลกฺเขตฺวา สำ + ลกฺข  องฺกเน ในการทำาเครื่องหมาย + เณ + ตฺวา กำาหนดแล้ว (จุ.)
สลฺลปนฺต สำ + ลป  สลฺลาเป ในการเจรจา + อ + อนฺต เจรจาอยู่, เมื่อเจรจา
สำวิชฺชนฺติ สำ + วิท  ภาเว ในความมี,ความเป็น + ย + อนฺติ ย่อมมีปรากฏ (ทิ.)
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สำวิทหิ สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + อี จัดแจงแล้ว
สำวิทหิต สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) จัดแจงแล้ว
สำวิทหิตฺวา สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา จัดแจงแล้ว
สำวิธาตพฺพ สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงจัดแจง
สำสรนฺตี สำ + สร  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต + อี  ท่องเที่ยวไปอยู่, เมื่อท่องเที่ยวไป
สาทยนฺติ สาท  สาทเน ในความยินดี + ณย + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ยินดี
สาเวตฺวา สุ  สวเณ ในการฟัง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ฟังแล้ว
สิกฺขาเปนฺต สิกฺข  วิชฺโชปาทาเน ในการถือเอาซึ่งวิชา +ณาเป+อนฺต (ยัง...) ให้ศึกษาอยู่
สุกถิต สุ + กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ต (อัน...) กล่าวไว้ดีแล้ว
สุกุพฺพนฺต สุ + กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺต  กระทำาดีอยู่, เมื่อกระทำาดี
สุกฺขิสฺสติ สุกฺข  อนาทเร ในความไม่เอื้อเฟื้อ + สฺสติ จักแห้ง
สุชาต สุ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ต เกิดดีแล้ว 
สุณนฺต สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อนฺต ฟังอยู่, เมื่อฟัง
สุณนฺตี สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อนฺต + อี ฟังอยู่, เมื่อฟัง
สุณาตุ สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + ตุ จงฟัง
สุณาหิ สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + หิ จงฟัง
สุณิ  สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อี ฟังแล้ว
สุณิสฺสถ สุ  สวเณ ในการฟัง + สฺสถ จักฟัง
สุณิสฺสาม สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + สฺสาม จักฟัง
สุณิสฺสามิ สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + สฺสามิ  จักฟัง
สุตฺต สุป  สเย ในการนอน + ต หลับแล้ว
สุตฺวา สุ  สวเณ ในการฟัง + ตฺวา ฟังแล้ว
สุเทสิต สุ + ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ต (อัน...) แสดงไว้ดีแล้ว
สุนิทฺทิฏฺ€ สุ + นิ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเป็น + ต (อัน...) แสดงไว้ดีแล้ว
สุนิวตฺถ สุ + นิ + วส  นิวาเส ในการนุ่ง + ต นุ่งดีแล้ว
สุปารุต สุ + ป + อา + วร  สำวรเณ ในการปกปิด + ต  ห่มดีแล้ว   
สุผุสฺสิต สุ + ผุส  สมฺผสฺเส ในการกระทบ + ต (อัน...) กระทบดีแล้ว
สุภาสิต สุ + ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ต (อัน...) กล่าวดีแล้ว
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โสจิตฺถ สุจ  โสเก ในความเศร้าโศก + ตฺถ เศร้าโศกแล้ว
โสธาเปถ สุธ  สุชฺฌเน ในความหมดจด + เณ + ถ (ยัง...) จงให้หมดจด, จงชำาระ
โสเธตพฺพ สุธ  สุทฺธิยำ ในความหมดจด + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้หมดจด, พึงชำาระ
โสเธยฺยาถ สุธ  สุชฺฌเน ในความหมดจด + เณ + เอยฺยาถ (ยัง...) พึงให้หมดจด, พึงชำาระ
โสภนฺติ สุภ  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + อนฺติ ย่อมงาม
หฏฺ€ หส  หาเส ในความร่าเริง + ต ร่าเริงแล้ว
หรถ หร  หรเณ ในการนำาไป + อ+ ถ จงนำาไป
หราเปตฺวา หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นำาไปแล้ว, ถอดออกแล้ว
หุตฺวา หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + ตฺวา เป็นแล้ว
โหติ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหตุ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ตุ จงมี, จงเป็น, จงสำาเร็จ, จงยกไว้
โหนฺติ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + อนฺติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
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